
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Postboks 1133

0318 Oslo

Telefon: 22 84 18 00

Oslo, 6.9.2013 postmottak@samordnaopptak.no

Vårt saksnummer: 2013/9811
Deres saksnummer 13/1249

www.samordnaopptak.no

Endringer i eForvaltningsforskriften

Høringsuttalelse

Vi viser til høringsbrev datert 11. juni 2013.  

Departementet har bedt om særskilt tilbakemelding på følgende tema.

Opprettelse av digital postkasse: Innbyggere bør selv opprette digital postkasse. Innbyggere 
som ikke oppretter digital postkasse, og som ikke reserverer seg, bør få tildelt en digital 
postkasse (på lik linje med tildeling av fastlege).  

Tilgang til innbyggers digitale postkasse: Tilgangen til postkassen bør begrenses til 
innbyggeren selv og den som har fått fullmakt.

Ekstra elektronisk varsling dersom mottaker ikke har åpnet enkeltvedtak m.v.: Slik vi har 
forstått § 8 (7), skal forvaltningsorganet sende denne varslingen. Det forutsetter at 
forvaltningsorganet blir løpende oppdatert med hvem som må varsles på nytt. Vi savner også en 
mulighet for å fravike 7-dagers reglen dersom en slik regel ikke er gjennomførbar. 

Samordna opptak har også synspunkter på andre deler av endringsforslaget.

Til § 2 (3) – Avsendervirksomhet. Hvis det er slik at digital post fra forvaltingen bare kan 
brukes til personer som har digital postkasse innenfor dette systemet, vil det bety en klar 
begrensing av våre muligheter å bruke digital kommunikasjon om enkeltvedtak. Søknad om 
opptak til høyere utdanning er ikke avgrenset til innbyggere i Norge. Det blir fattet enkeltvedtak 
også for utenlandske søkere og andre som er definert ut av det foreslåtte kontaktregistret. Også 
etter at overgangsordningene er opphevet, må det være mulig for forvaltningsorganene 
distribuere enkeltvedtak eller varsling om enkeltvedtak til personer som står utenfor det digitale 
postkassesystemet. Slike ordninger må da følge de samme bestemmelser som gjelder for bruk av 
digital postkasse.

Til § 47. Overgangsbestemmelse. Det er foreslått at en i overgangsperioden skal opprettholde 
dagens praksis med at det må gis uttrykkelig samtykke til elektronisk kommunikasjon. Siden 
forvaltingsorganene kommer til å gå over til det sentrale kontaktregistret på ulike tidspunkt, vil 
det bli vanskelig for innbyggeren å holde seg orientert om de ulike organene bruker 



Side 2 av 2

reservasjonsrett eller uttrykkelig samtykke. Vi vil anta at det vil være mest gunstig at ordningen 
med reservasjonsrett vil være mulig for alle de organer som bruker elektronisk kommunikasjon. 

Med hilsen

Terje Bjelle
Styreleder

Bente Ringlund Bunæs
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved SO i tråd med SOs reglement for elektronisk godkjenning.


