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Høring av forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om
tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet

Vi viser til Justisdepartementets brev av 23.03.2009 om ovennevnte.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har følgende merknader til
høringsnotatet:
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I kapittel 2 omtales økonomiske og administrative konsekvenser av omleggingen til
elektronisk kommunikasjon i tvangsfullbyrdelsessaker og i forlikssaker. I dette
kapittelet legges det til grunn at Statens innkrevingssentral skal ivareta oppgaven med å
legge til rette for slik kommunikasjon. Det nevnes så vidt Altinn som et alternativ, men
alternativet underlegges ikke nærmere vurdering, ved at det henvises til at aktuell
funksjonalitet i Altinn ikke vil være tilgjengelig før høsten 2010. Så vidt vi kjenner til, er
Altinn II planlagt å settes i drift høsten 2009. Vi regner med at Næringsdepartementet
og Brønnøysundregistrene gir nærmere opplysninger om fremdriftsplan og aktuell
funksjonalitet i Altinn. Vi vil støtte tanken om at elektronisk kommunikasjon i
tvangsfullbyrdelsessaker bør legges til rette for via Altinn, som er næringslivets
hovedkanal for elektronisk samhandling med forvaltningen. Dette er i tråd med
prinsipper for offentlig IKT-arkitektur, omtalt bl.a. i St.meld. nr. 17 (2006-2007) om IKT-
politikken, og senere stadfestet av regjeringen.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at når det gjelder bruk av elektronisk signatur, er det
igangsatt et arbeid i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) der målet er å utvikle
felles offentlig infrastruktur for elektronisk ID (eID) og elektronisk signatur. Målet er å
spare alle offentlige etater som ønsker å benytte eID og e-signatur i elektronisk
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kommunikasjon med brukere, for utgifter og unødig ressursbruk til utvikling av egne
eID/e-signatur løsninger. Det er meningen at portaler som Altinn og Minside også skal
benytte den felles infrastrukturen i Difi.

En første versjon av den felles infrastrukturen er allerede i drift, og det er planlagt at
versjon 2 skal legge til rette for bruk av eID og e-signaturer fra markedsaktørene.
Denne versjonen skal etter planen være klar for drift i slutten av 2009.

Vi vil ellers peke på at det i høringsnotatet s. 7, merknader til § 8 i forskriftsutkastet, har
sneket seg inn en misforståelse, ved at det benyttes begrepet "kvalifisert signatur" om
alle typer e-signaturer som er nevnt i forskrift 21.11.2005 nr. 1296 om frivillige
selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere. Begrepet "kvalifisert signatur"
omtales i lov om elektronisk signatur av 1.7.2001 nr. 81, § 3, punkt 3. Vi vil gjøre
oppmerksom på at verken signatur typen "Person Høyt", "Standard" eller "Virksomhet"
som det vises til i nevnte forskrift, faller inn under denne definisjonen i loven. Samtidig
er det viktig å presisere at § 6 i loven åpner for at andre typer elektroniske signaturer
enn kvalifiserte signaturer kan oppfylle krav til underskrift.

Justisdepartementet fastsetter dette nettopp gjennom formuleringer i §8 i
forskriftsutkastet, som vi ikke har noen merknader til.

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at Difi, som forvalter Kravspesifikasjon for PKI i
offentlig sektor, der de nevnte tre signaturtypene er spesifisert, har startet en prosess
for begrenset revisjon av denne Kravspesifikasjonen. Målet for revisjonen er å skjerpe
kravene til elektronisk signatur av typen "Person Høyt", bl.a. på grunn av arbeidet som
Difi og Politidirektoratet utfører for å etablere et nasjonalt ID-kort med elektronisk ID
og e-signatur. Det er meningen at kortet skal inneholde en eID/e-signatur på høyt
sikkerhetsnivå.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ingen andre merknader til
forskriftsutkastet.
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