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Høring - over udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning
til og om etablering af læseadgang til Offentlig Digital Post samt om sletning af
indhold i Digital Post efter dødsfald og efter en juridisk enheds ophør
Ved e-mail af 03-06-2013 har Digitaliseringsstyrelsen anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om offentlig Digital Post. I medfør af
lovens § 5, stk. 3-6 og 8 kan der fastsættes regler om dispensation fra kravet om
tilmelding til Digital Post.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, at en borger der vil anmode om fritagelse, skal
henvende sig ved personligt fremmøde i den kommune, hvor vedkommende er eller
senest har været folkeregistreret.
Af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, sidste punktum fremgår det, at
”Kommunalbestyrelsen bestemmer, om anmodningen skal indgives på papir eller
elektronisk”.
Medmindre § 4, stk. 2, sidste punktum skal forstås således, at kommunalbestyrelsen
har valget mellem, om erklæringen skal udfyldes på papir eller elektronisk i
forbindelse med borgernes fysiske fremmøde på Borgerservice, så synes
bestemmelsen besynderlig, når borgerens fysiske fremmøde er påkrævet i medfør af
bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Dertil kommer, at borgere der fritages for tilslutning til
Digital Post jo netop ikke – af forskellige årsager – kan betjene sig elektronisk.
Hertil kommer, at hvis en repræsentant i medfør af bekendtgørelsens § 5, stk. 1
befuldmægtiges til at indlevere anmodningen på borgerens vegne, skal borgeren i
blanketten til anmodning om fritagelse give fuldmagt til den befuldmægtigede,
herunder ved sin underskrift på blanketten. Formålet med fuldmagten synes dermed
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tabt, hvis kommunen kan vælge, at anmodningen kan indgives elektronisk ved
udfyldelse på Borgerservice, da borgerens tilstedeværelse så i alle tilfælde vil være
nødvendig.
Det bør overvejes om formuleringen skal ændres, så borgeren altid vil have mulighed
for at indlevere blanketten på papir.
Fritages borgeren for tilslutning til Digital Post, og er der på tidspunktet for
registrering af fritagelsen uåbnet post i borgerens digitale postkasse, kan kommunen
på begæring sørge for, at den uåbnede post bliver udskrevet og sendt til borgeren
som papirpost, jf. bekendtgørelsens § 10.
Henset til at borgeren søger om fritagelse for tilslutning til Digital Post som følge af,
at borgeren ikke – af personlige årsager – har adgang hertil, kan det overvejes, om
det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren alene modtager uåbnet post på
begæring, som han eller hun jo af naturlige årsager ikke har kendskab til. Særligt
også når henses til, at retsvirkningerne af digital kommunikation sidestilles med
skriftlige meddelelser, der sendes som traditionel post.
Det bør derfor overvejes om ”på begæring” skal udtages af bekendtgørelsens § 10, så
kommunen derved pr. automatik sender uåbnet post som papirpost til borgeren, når
denne fritages for tilmelding til Digital Post.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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