Rådmannen, kommunaldirektør for organisasjon

Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet

N-

Vår saksbehandler
Anne Hofstad

Vår ref.
13/27217/040 &13
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
19.09.2013

Høringsnotat - endringer i eForvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som hovedregel
Det vises til utsendt høringsbrev om endringer i eForvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon
som hovedregel.
Saken ble politisk behandlet i Trondheim kommunes formannskap 17.september 2013, og protokoll fra
møtet følger vedlagt.
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VEDTAK:
1. Formannskapet mener at forslagene til endringer i eForvaltningsforskriften
utelukkende fokuserer på ny løsning for sikker digital postkasse, og at regelverket ikke
er tilpasset i forhold til eksisterende løsninger. Formannskapet ber derfor om at Altinn
også blir vurdert som alternativ løsning, eller at departementet vurderer
unntaksbestemmelser for kommunal sektor.
2. Formannskapet er av den oppfatning at en slik stor endring som nå foreslås i større
grad også burde ivareta hensyn for utsending av digital post til næringslivet.
3. Formannskapet mener at forslaget til regler om fristutgangspunkt umiddelbart
framstår som relativt klart og entydig. Dette sikrer forutberegnelighet ved
praktiseringen av reglene. Reglene om fristutgangspunkt bør imidlertid være
realistiske. Formannskapet mener at dette kan det være vanskelig å si noe sikkert om,
før ordningen har fått virke en stund. Rutinene for underretning bør også være i
samsvar med alminnelige krav til god saksbehandling.
4. Formannskapet støtter at lokale reservasjonsløsninger ikke forskriftsfestes, da dette i
utgangspunktet fører til unødvendig kompleksitet og merarbeid.
5. Formannskapet mener at sentralforvalter av løsningen må gis et selvstendig ansvar for
å vurdere sikkerheten til løsningen i et helhetlig perspektiv. Forsvarlighetsvurderingen
skal blant annet knyttes opp mot konsekvensen at all posti fra offentlig sektor sendes
og er tilgjengelig i en felles postkasse for innbyggere og risikovurderinger knyttet til
informasjonssikkerhet.
6. Formannskapet ser det som positivt at det presiseres uttrykkelig at internkontroll på
informasjonssikkerhetsområdet skal være en integrert del av virksomhetsstyringen.
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7. Formannskapet stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser det vil få for den praktiske
gjennomføringen som er skissert for de innbyggere som ikke har reservert seg, men
som heller ikke har valgt/opprettet en digital postkasse, samt hvilke konsekvenser det
vil få for kommunal sektor.
8. Formannskapet mener at fristen for bruk av eksisterende digital kontaktinformasjon
bør være lenger enn 12 måneder. Dette fordi det vil være mange innbyggere som ikke
har årlig kontakt med det offentlige.
9. Formannskapet støtter at det nye felles kontaktregisteret gjenbruker den
informasjonen som den siste tiden er bygget opp i forbindelse med bruk av felles IDport i offentlig sektor. Formannskapet understreker nok en gang at Altinn per i dag er
den løsningen som forvalter en stor mengde kontaktinformasjon til landets innbyggere,
fordi vi ikke kan se at bestemmelsen ivaretar behovet for å sikre overføring av
kontaktinformasjon som er i bruk for innbyggere via Altinn løsningen til det nye
kontaktinformasjonsregisteret.
10. Formannskapet er positiv til flere av endringene som er foreslått i forskriften, og vil
bidra til at løsningen for kommunal sektor tilpasses kravene i forskriften og tar i bruk
kontakt-/reservasjonsregistret når det foreligger. Formannskapet mener imidlertid at
ikrafttredelse av forskriften fra 1.januar 2014 bl.a av praktiske årsaker, er for tidlig.
Formannskapet foreslår at også overgangsbestemmelsene varer utover 1. juli 2016.
11. Inntil kostnadsbildet blir bedre utredet og avklart, kan formannskapet ikke stille seg
bak innholdet knyttet til økonomiske og administrative konsekvenser.

Behandling:
Votering
Innstillinga ble enstemmig vedtatt
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