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E-forvaltning - anno 2014 



• Ny eForvaltningsforskrift trådte i kraft 7. februar 2014  

• Lovendringer – fra samtykke til reservasjonsrett 
Før måtte du gi et aktivt samtykke for at en statlig virksomhet 
eller kommune kunne sende vedtak og andre viktige brev til 
deg på nett. 

• Nå må du derimot gi beskjed hvis du ønsker vedtak og andre 
viktige brev på papir i stedet for på nett. Dette kaller vi å 
reservere seg. Reservasjonen vil gjelde for alle statlige 
virksomheter og alle kommuner.  

• Om du reserverer deg, vil det fremgå av kontaktregisteret. 

 

E-forvaltningsforskriften 

2 Trondheim kommune 



• Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens 
virkeområde etter at endringer i forvaltningsloven og 
eForvaltningsforskriften trådte i kraft.  

• Lovgivning som støtter digitalisering er et sentralt element i arbeidet for å 
fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. 

• Den enkelte offentlige virksomhet må selv digitalisere sine 
arbeidsprosesser og sine tjenester. Regelendringene gjør digitaliseringen 
enklere.  

• Tidligere måtte hver enkelt offentlig virksomhet innhente samtykke til 
elektronisk kommunikasjon med hver enkelt mottaker. Det går vi nå bort 
fra. 

 

Digital kommunikasjon er 
hovedregel i forvaltningen 
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• Konsekvenser for kommunikasjon med virksomheter  

 

– Forvaltningen kan kommunisere digitalt med virksomheter 
registrert i Enhetsregisteret uten å innhente samtykke.  

 

– Varsling om at enkeltvedtak er fattet og om hvor og 
hvordan mottaker kan skaffe seg kunnskap om innholdet, 
skal skje til en oppdatert elektronisk adresse som 
virksomheten har oppgitt. 

Kommunikasjon med virksomheter 
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• Konsekvenser for kommunikasjon med innbyggere:  
– Digital kommunikasjon er hovedregelen  

– Innbygger har rett til å reservere seg mot å få posten digitalt.  

– Det etableres et felles kontaktregister over innbyggernes digitale 
kontaktinformasjon og reservasjonsstatus  

– Når forvaltningsorganet har koblet seg opp til dette registeret, kan det 
kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, 
uten å innhente samtykke  

– Forvaltningen kan ta register over digital kontaktinformasjon og 
reservasjon i bruk fra juni 2014 

– Fra 1. januar 2016 er det obligatorisk for alle statlige virksomheter og 
kommuner å benytte dette registeret 

Kommunikasjon med innbygger 
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• Gradvis overgang fra papir til nett 
Endringen fra samtykke til reservasjon vil gå gradvis 
inntil alle statlige virksomheter og alle kommuner tar 
i bruk det felles kontaktregisteret.  

• De virksomhetene og kommunene som ikke har tatt i 
bruk registeret, må fortsatt innhente ditt samtykke 
for å kunne kommunisere med deg på nett.  

• Dette gjelder frem til 1. januar 2016. Da er det 
obligatorisk for alle statlige virksomheter og alle 
kommuner å bruke kontaktregisteret 

Digital kommunikasjon 
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Forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak som er fattet 
blir sendt parten, og om hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg 
kunnskap om innholdet.  
 
For privatpersoner eller enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret, skal 
den varslingsadresse som er registrert i register over digital 
kontaktinformasjon og reservasjon benyttes.  
 
For enheter som er registrert i Enhetsregisteret skal en oppdatert elektronisk 
adresse som enheten har oppgitt benyttes for å sende varsel 



Hvordan integrere med digital postboks 
Fremtidig løsning 
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• http://www.difi.no/ 

• http://eid.difi.no/ 

• http://www.difi.no/sikkerpost  

• http://www.norge.no/ 

• http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988 

• http://www.trondheim.kommune.no/digitalpost/ 

 

Aktuelle nettsider 
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