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Baggrund

Digitaliseringsstyrelsen sørger for at tilvejebringe den nationale Digital Post-løsning, som
finansministeren jf. Lov om Digital Post fra offentlige afsendere udpeger som den offentlige
Digital Post-løsning, der anvendes af myndigheder til at sende Digital Post til fysiske
personer og juridiske enheder.
Digitaliseringsstyrelsen er i gang med arbejdet med at tilvejebringe løsningen, der skal
erstatte den nuværende Digital Post 2-løsning, når kontrakten med leverandøren udløber.
I perioden fra d. 9. september til d. 12. oktober 2016 har Digitaliseringsstyrelsen
gennemført en offentlig høring om fremtidens Digital Post-løsning (Næste generation
Digital Post). I denne periode har myndigheder, organisationer, virksomheder mv. haft
mulighed for at kommentere på retningen for Næste generation Digital Post. I
høringsmaterialet beskrives de primære behov samt den forventede løsningsarkitektur og
anskaffelsesstrategi.
Høringsmaterialet er offentliggjort på digst.dk samt på høringsportalen.dk og
Digitaliseringsstyrelsen har modtaget høringssvar fra parterne listet nedenfor.
Høringssvarene indeholder en lang række konstruktive input, der har givet
Digitaliseringsstyrelsen et endnu bedre udgangspunkt og vidensgrundlag til at fortsætte
arbejdet med at tilrettelægge fremtidens løsning og udarbejde udbudsmateriale. Projektet
er fortsat i analysefasen og forventes at overgå til anskaffelsesfasen i 1. kvartal 2017.
I dette notat opsummerer og forholder Digitaliseringsstyrelsen sig til de indkomne
høringssvar. I flere høringssvar indgår konkrete og konstruktive anbefalinger, som
Digitaliseringsstyrelsen tager med i det videre arbejde. Det er af omfangsmæssige hensyn
ikke muligt at besvare alle kommentarer og spørgsmål her, også fordi flere bemærkninger
peger på forhold, som Digitaliseringsstyrelsen først får lejlighed til at arbejde med i den
kommende tid.
Yderligere information om Næste generation Digital Post samt høringens materiale findes
her: http://www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post
Følgende parter har afgivet høringssvar:
Høringssvar - offentlige parter

Høringssvar - private og andre parter

-

- Avanade Denmark A/S
- Erhvervsforeningen Professionelle Linuxinteressenter i Danmark
- Akademikerne
- Forsikring & Pension
- Danske Handicaporganisationer
- Danmarks Biblioteksforening (på vegne af
Biblioteksparaplyens medlemmer:
Bibliotekschefforeningen,
Bibliotekarforbundet, Danmarks
Biblioteksforening, Danske Fag-, Forskningsog Uddannelsesbiblioteker og HK Kommunal,

-

Århus Kommune
ATP
Aalborg Kommune
Københavns Kommune
(Socialforvaltningen, TMF, Kultur-og
Fritidsforvaltningen, BIF)
Frederiksberg Kommune,
Odense Kommune,
Brugerklubben SBSYS,
Hedensted Kommune,
Næstved Kommune,
Danmarks Statistik,

-

Ballerup Kommune,
Furesø Kommune,
Erhvervsstyrelsen,
Danske Regioner,
Forsvarsministeriet med underlagte
styrelser,
Justitsministeriet.

-
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-

e-Boks A/S
Advisory Board Odense
Geoforum Danmark
Finansrådet
IBM
Logiva
Landbrug & Fødevare
Ældre Sagen
PROSA Forbundet af It-professionelle
DI Digital
Danmarks Almene Boliger
DSI Next.

Høringssvarenes hovedtemaer

De indkomne svar behandles i dette notat i følgende temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ændringer i funktionalitet
Brugervenlighed, særlige målgrupper og tilgængelighed
Privatliv og sikkerhed
Leverandør setup og support
Prismodel
Udvidelser af anvendelse for myndigheder
Anvendelse af løsning for private aktører (uden for scope af høringen)

Høringssvarene peger samlet set på vigtigheden af, at myndigheder og andre interessenter
er velinformerede om overgangen til Næste generation Digital Post. Som en del heraf
påpeges det, at der skal være tydelighed om, hvad Næste generation Digital Post betyder i
forhold til brugerne (både myndigheder, borgere, virksomheder og leverandører, der
hjælper myndigheder med at integrere til Digital Post). Høringssvarene har affødt en
række vigtige opmærksomhedspunkter, som Digitaliseringsstyrelsen vil bringe med ind i
det videre arbejde.
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Digitaliseringsstyrelsens kommentarer til hovedtemaer
3.1

Ændringer i funktionalitet

En række høringssvar påpeger, at de planlagte ændringer i funktionalitet vil betyde
decentrale omkostninger for hver enkelt myndighed. Disse behandles i det følgende. Det
er jf. projektets vision om at være Danmarks enkle kommunikationsløsning til vigtig information,
ambitionen, at der skal etableres en enkel løsning. Med enkel sigtes både til løsningens
anvendelighed for de mange forskellige brugere, men også til selve løsningen, så risici ved
anskaffelse og realisering mindskes. Digitaliseringsstyrelsen har i lyset af høringssvarene
arbejdet målrettet med at balancere udvikling af en enkel løsning med projektets afledte
omkostninger, for at holde især decentrale omkostninger begrænsede. På den baggrund er
scopet vedrørende funktionalitet efter beslutning i projektets styregruppe, Styregruppen
for udbud af fællesoffentlige komponenter, ændret enkelte steder. Det fremgår i det
følgende.

Ét modtagesystem per myndighed
I forhold til postfordeling hos myndigheder, er Digitaliseringsstyrelsen opmærksom på
myndigheders behov for at kunne lede borgere og virksomheder hen mod en
kommunikationskanal, som både er effektiv for borgerne og virksomhederne – og
myndighederne.
Digitaliseringsstyrelsen foreslår i høringsmaterialet ét modtagesystem per
myndighed/CVR-nummer/juridisk person. Flere høringssvar påpeger, at der i dag er flere
modtagesystemer sat op i Digital Post, hvilket vil betyde betydelige udfordringer for
myndighederne i forbindelse med omstilling til den nye løsning.
De indkomne høringssvar fra særligt myndighederne peger i to retninger:
1. Myndigheder, som frem mod 2020 vil være nået langt med konsolidering af deres
systemer i henhold til udbredelsen af rammearkitektur(er), i/o-management og
emnesystematik/klassifikation, og som derfor forventer at opleve Næste
generation Digital Post som en overkommelig forandring.
2. Myndigheder, som ser udfordringer og udgifter forbundet med NgDP til
etablering af intern postfordeling i egne systemer.
På baggrund af de indkomne høringssvar, har Digitaliseringsstyrelsens i dialog med
projektets styregruppe, Styregruppen for udbud af fællesoffentlige komponenter,
besluttet, at NgDP tillader myndigheder et begrænset antal modtagersystemer, hvoraf ét
skal udpeges til det primære modtagesystem. Dette primære modtagesystem skal afhente
de Digital Post-meddelelser, som ikke hentes af de øvrige modtagesystemer, og derved
garantere, at alle meddelelser leveres til den modtagende myndighed.
Digitaliseringsstyrelsen ønsker en begrænsning på antallet af modtagesystemer, fordi den
retning, der ønskes for Digital Post-løsningen på sigt, er en enkel løsning, hvor der bl.a. er
få integrationer at vedligeholde og flytte i forbindelse med fremtidige skift af leverandør.
Eftersom kun få myndigheder i dag har flere end fire modtagesystemer, kan en
begrænsning på fire umiddelbart være passende i forhold til graden af forenkling og
behovet for kontinuitet for myndighederne. Der udestår en beslutning om det endelige
antal.
Digitaliseringsstyrelsen forudser, at der inden idriftsættelsen af Næste generation Digital
Post (medio 2020) vil være mange myndigheder, der har været igennem én eller flere
udbud/nyanskaffelser af systemer med relation til deres anvendelse af Digital Post.
Digitaliseringsstyrelsen vil derfor så tidligt som muligt informere om de planlagte
forandringer fra den nuværende løsning, således at myndigheder kan tage højde herfor i
deres planlægning.
Digitaliseringsstyrelsen ønsker desuden med Næste generation Digital Post at udvide
mulighederne for at anvende dybe links, som tillader myndigheder at tilknytte
strukturerede oplysninger til borgere og virksomheders henvendelser via Digital Post i de
fællesoffentlige portaler. Dette forventes at lette myndighedernes fordeling af posten
internt.

Virksomheders modtagelse af Digital Post, fordelingsregler og adgangsstyring til mapper
Der er høringssvar, som påpeger, at tilfredsheden med Digital Post blandt virksomheder
er for lav, og at for mange virksomheder ikke læser deres digitale post.
Høringssvar påpeger desuden, at den foreslåede løsning ikke i tilstrækkelig grad
understøtter behovene hos de virksomheder, der har brug for funktionalitet til at kunne
fordele den modtagne post internt i egen organisation. Det påpeges, at fjernelse af
funktionalitet fra den nuværende løsning vil pålægge virksomheder yderligere
administrative byrder.
Digitaliseringsstyrelsen er enig i, at tilfredsheden med Digital Post for virksomheder skal
styrkes. Det står klart, at virksomhederne har forskellige behov og forudsætninger for
anvendelse af løsningen.
Digitaliseringsstyrelsen havde i høringsmaterialet påtænkt at forbedre brugervenligheden
for virksomheder på særligt to måder:
1. anvendelse af fællesoffentlig bruger- og rettighedsstyring for
virksomheder i NgDP,
2. anvendelse af markedsudbredte åbne og standardiserede snitflader, der
vil gøre det nemmere for virksomheder at anvende deres eksisterende
faciliteter til intern postfordeling eller anskaffe sådanne billigt.
Virksomheder, der ønsker at modtage post i egne systemer vil derfor
nemt kunne afhente post via ét afhentningssystem.
Digitaliseringsstyrelsen har på baggrund af høringssvarene foretaget yderligere analyse i
samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Høringssvarene og de efterfølgende analyser har
medført, at Digitaliseringsstyrelsen sammen med projektets styregruppe har besluttet at
udvide scopet for den virksomhedsrettede funktionalitet i løsningen. I tillæg til
ovenstående forbedringer af brugervenligheden vil der blive etableret funktionalitet til
styring af differentieret adgang for medarbejdere til mapper i Digital Post-løsningen på
virk.dk. Dette vil give øget kontinuitet for virksomheder, der benytter denne
funktionalitet i dag i overgangen til NgDP. Funktionaliteten vil gøre det muligt for
virksomheder i Digital Post-løsningen på virk.dk, at fordele post til medarbejdere internt.
Digitaliseringsstyrelsen vil arbejde på, at brugervenligheden og ikke mindst synligheden
både for brugen og administrationen af denne funktionalitet bliver bedre end i dag.
Digitaliseringsstyrelsen vil arbejde på, at denne granulerede brugerrettighedsstyringen i
størst muligt omfang baseres på den kommende fællesoffentlige brugerrettighedsstyring i
NemLog-in (FBRS).
Flere (private) visningsklienter
Digitaliseringsstyrelsen er opmærksom på, som det også påpeges i flere af høringssvarene,
at det at tillade private aktører at vise Digital Post via egne løsninger vil medføre en række
udfordringer, som skal håndteres. Det skal således afklares, under hvilke vilkår, sådanne
leverandører må vise Digital Post. Herunder skal håndteringen af supporten ligeledes
afklares, da det, at åbne op for at private aktører må vise posten, kan medføre, at

supporten af slutbrugerne kompliceres, idet de flere visninger, formentlig vil betyde et
øget behov for support i det mindste i en periode.
Det er afgørende, at borgere og virksomheder fortsat kan få en effektiv og lettilgængelig
support, og det er vigtigt for myndighederne, at de ikke pålægges at skulle supportere
visninger, som ikke er etableret i fællesoffentlig regi.
Digitaliseringsstyrelsen arbejder fortsat i retning af, at visningen under kontrollerede
forhold skal åbnes mere op. Det er Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at en åbning af
flere visningsklienter ikke behøver have topprioritet ifht. etablering af løsningen, men at
det er en vigtig retning for Digital Post på sigt. Høringssvarene har overordnet set
bekræftet dette.
Kvitteringer
Flere høringssvar nævner behovet for, at Næste generation Digital Post leverer
kvitteringer for, at løsningen har afsendt korrekt, og at forsendelser fra myndighederne er
modtaget og leveret til slutbrugere.
Vedrørende systemkvitteringer: Digitaliseringsstyrelsen ønsker i Næste generation Digital
Post, at myndigheder modtager en juridisk gyldig systemkvittering ved afleveringen af
Digital Post.
Åbningskvittering: Flere myndigheder har ønsket, at funktionalitet vedrørende
åbningskvittering videreføres fra Digital Post 2-løsningen. Digitaliseringsstyrelsen
anerkender behovet, men vurderer fortsat at sådan funktionalitet bør etableres uden for
Digital Post-løsningen af hensyn til at øge konkurrencen om løsningen, og for at gøre
fremtidige leverandørskifter både nemmere og billigere.
Digitaliseringsstyrelsen er desuden i dialog med Justitsministeriet omkring relationen
mellem forenklet digital forkyndelse og Næste generation Digital Post.
Signering
Næste generation Digital Post vil gøre det muligt at anvende NemLog-in
signeringsservices til signering af meddelelser og PDF dokumenter. Dette vil gøre det
muligt for myndigheder at sende dokumenter til underskrift hos borgere og
virksomheder. Samtidigt understøttes det med løsningen, at afsendere med egen
signeringsservice er frit stillet, i forhold til at afsende signerede postmeddelelser gennem
løsningen.
Blanketløsning
Digitaliseringsstyrelsen ønsker at fremtidssikre løsningen, ved at øge fleksibiliteten og
graden af standardisering for at forbedre løsningens parathed til fremtidige
leverandørskifter. Dette vil bl.a. betyde udfasning af den blanketløsning, der blev etableret
med idriftsættelsen af Digital Post 2. Udfasning af funktionen fra Digital Post-løsningen,
vurderes at gøre det nemmere at konkurrenceudsætte løsningen, både i forbindelse med
Næste generation Digital Post og ved kommende udbud. Derudover vil myndighederne,
hvis de anvender mere løst koblede løsninger til blanketfunktionalitet, være mere
uafhængige af Digital Post-løsningen generelt, og især ved kommende leverandørskifte.

Digitaliseringsstyrelsen anerkender behovet for, at myndighederne nemt kan opsætte og
sende simple blanketter til indhentning af strukturerede besvarelser.
Der findes dog allerede i dag flere løsninger på markedet, som myndighederne kan
anvende. Derfor er det fortsat Digitaliseringsstyrelsens vurdering, , at sådan funktionalitet
ikke bør indbygges i løsningen. Myndigheder anbefales at anvende de allerede
eksisterende løsninger.
Udfasning af materialetyper
Høringssvarene stiller en række spørgsmål omkring konsekvenser ved den planlagte
udfasning af materiale-begrebet. Materialer anvendes i den nuværende løsning til flere
funktioner.
Myndigheder anvender materialer til opsætning af standardværdier for felter i meddelelser.
De udgør dermed en skabelon for en type af meddelelser. I den foreslåede løsning vil
myndigheder selv skulle stå for brevdannelsen og vil skulle flytte standardværdier til egne
brevdannende systemer. Det vurderes, at integriteten af meddelelserne bedst bevares, hvis
myndighederne selv danner den enkelte meddelelse.
Materialerne anvendes også til fakturering internt i myndigheder. Digitaliseringsstyrelsen
foreslår dels en forsimpling af prismodellen, dels vil myndigheder få adgang til en
detaljeret log over deres forsendelser.
Materialerne er en reminiscens fra borgere og virksomheders frivillige tilmelding. Dette er
ikke længere relevant, efter at Digital Post er blevet gjort obligatorisk.
Læseadgang til andres postkasser
Høringssvar omhandler muligheden for at lade en anden part læse Digital Post.
Digitaliseringsstyrelsen forventer, at borgere og virksomheder fortsat kan give samtykke
til, at andre har læseadgang til postmeddelelser i deres postkasser.
På baggrund af de indkommende høringssvar, arbejder Digitaliseringsstyrelsen med
løsningsalternativer, der realiserer muligheden for, at kunne tilbyde restriktiv adgang til
specifikke postmeddelelser eller samlinger af postmeddelelser på mappeniveau ved
anvendelse af brugerrettighedsstyring fra NemLog-in.
Fuldmagt/Partsrepræsentation
Høringssvar handler ligeledes om anvendelsen af partsrepræsentation.
Digital Post 2-løsningen understøtter i dag ikke partsrepræsentation teknisk, og
funktionalitet hertil vil ikke indgå i NgDP. Det, der videreføres, er muligheden for, at fx
en borger kan give andre læseadgang til postkassen jf. ovenfor. Det er
Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at fuldmagtsbegrebet ikke hører hjemme tæt knyttet til
en post-løsning. En generel fuldmagt vil implicere adgang til fremtidig post, som
adgangsgiver ikke kan vide, hvad er. En differentieret fuldmagtsløsning i Digital Postløsningen til partsrepræsentation i forbindelse med fx økonomiske eller sundhedsmæssige
emner, vil desuden i betydeligt omfang komplicere løsningen. Behovene ifht. fuldmagter
og partsrepræsentation bør derfor løses uden for Digital Post, og arbejdet hermed indgår i
initiativ 7.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Et egentligt register over

partsrepræsentationer bliver ikke en del af NgDP. Det er dog, som når der sendes
papirpost, fortsat muligt at skrive i en meddelelse, at afsender skriver på andres vegne.
Kontaktregister
Høringssvar kommenterer på det foreslåede kontaktregister. Langt de fleste er positive og
kan se værdien i et fællesoffentligt kontaktregister. Der er samtidig en bekymring i forhold
til valideringen og tilliden til registret – og hvordan Digitaliseringsstyrelsen vil sikre, at det
indeholder opdaterede oplysninger.
I forhold til sidstnævnte, så er det hensigten, at borgere og virksomheders telefonnumre
kvalitetssikres gennem datavask hos en ekstern leverandør, ligesom det er tilfældet med de
kontaktoplysninger, der findes i den nuværende Digital Post-løsning. Denne løsning
forventes ligeledes at skulle anvendes i NgDP, når kontaktregistret etableres som et
særskilt register. Datakvalitet er et af de primære succeskriterier for kontaktregistret, og
det vil af den grund blive yderligere analyseret, hvordan datakvaliteten kan sikres, når det
offentlige etablerer et fællesoffentligt kontaktregister, så borgerne til forskel for i dag på
sigt kun skal opdatere oplysningerne et sted.
Næste generation Digital Post-projektet etablerer den første version af et selvstændigt
kontaktregister, hvor de eksisterende kontaktoplysninger og funktionalitet vil være til
rådighed. Der forventes herefter, jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020,
etablerer et fællesoffentligt projekt, der videreudvikler et fællesoffentligt kontaktregister.
Afsendelse af Digital Post fra myndigheder
Høringssvar vedrører masseforsendelser og spørgsmål til, hvordan masseforsendelser
fremadrettet håndteres via Næste generation Digital Post, herunder hvilke snitflader
Digitaliseringsstyrelsen forventer myndighederne skal anvende.
Masseforsendelse vil i den fremtidige løsning forventes at være baseret på Secure FTP,
således at postmeddelelser kan afvikles som batch. Man vil dermed kunne aflevere store
mængder af postmeddelelser til mange modtagere på én gang, som dernæst vil være
tilgængeligt i de modtagende postkasser samtidigt.
Dermed vil der stadig være mulighed for en fil-baseret overførsel af større mængder
Digital Post.
Digitaliseringsstyrelsen forventer ikke at videreføre den eksisterende overførsel af
printfiler til brevdannelse i den centrale løsning. Det vurderes, at integriteten af
meddelelserne bedst bevares, hvis myndighederne selv danner den enkelte meddelelse.
Øvrige offentlige portaler og selvbetjeningsløsninger
Høringssvar påpeger et behov for en tydeligere sammenhæng og afhængigheder til andre
offentlige portaler, NemID, NemLog-in og selvbetjeningsløsninger på fx borger.dk eller
virk.dk.
Digitaliseringsstyrelsen koordinerer tæt med de øvrige udbudsprojekter, portaler mv.
Digitaliseringsstyrelsen planlægger at tillade myndigheder at integrere visning af Digital
Post i egne løsninger, hvor borgere og virksomheder er logget ind via fælles offentlige

single sign-on. Der vil være standardiserede snitflader til visning af post fra Digital Postløsningen, så udvalgt post kan vises hvor relevant i selvbetjeningsløsningerne.
Derudover vil Næste generation Digital Post fokusere på, at det via links i meddelelserne
skal være nemt, trygt og sømløst for modtagere af en meddelelse, at komme fra
postkassen til en selvbetjeningsløsning, hvis meddelelsens indhold opfordrer til dette.
Myndigheders administration af Digital Post
En række høringssvar omhandler myndigheders administration i forbindelse med Digital
Post og behovet for, at dette kan ske mere effektivt. Flere ønsker en oprydning af de
administrative muligheder for myndigheder og virksomheder i forhold til en mere smidig
administration og anvendelse af løsningen.
Digitaliseringsstyrelsen har i høringsmaterialet beskrevet, at Næste generation Digital Post
skal indeholde brugergrænsefladen Administrativ Adgang, der anvendes af medarbejdere
hos myndigheder, som arbejder med administration af Digital Post. Her kan
medarbejdere se hændelser for en enkelt meddelelse og udtrække statistik over
myndighedens samlede forsendelser mv. Det er ligeledes i denne brugergrænseflade, at
myndighedsmedarbejdere (i typisk Borgerservice) kan fritage og tilmelde borgere til
Digital Post jf. Lov om Digital Post fra Offentlige Afsendere. Brugergrænsefladen vil også
understøtte arbejdsgange vedr. tilslutning af afsendersystemer og opsætning af forskellige
former for modtagelse m.m.
Meddelelsesformat
Høringssvar kommenterer på Digitaliseringsstyrelsens fastholdelse af pdf-formatet i
Digital Post og deraf følgende problemer med automatisk behandling af post.
Digitaliseringsstyrelsen planlæger at lave en vejledning i at udarbejde digitale dokumenter
til Digital Post, der beskriver anvendelsen af en række udbredte internationale standarder,
herunder PDF. Vejledningen vil beskrive, hvordan PDF-dokumenter bedst udarbejdes
med henblik på automatisk postfordeling, it-understøttet sagsbehandling, arkivering og
digitale underskrifter.
Det kommende meddelelsesformat vil indeholde mulighed for at tilføje de samme
strukturerede data som det nuværende DP2 meddelelsesformat og vil derfor kunne
understøtte alle eksisterende anvendelser.
Digitaliseringsstyrelsen er i gang med et pilotprojekt vedr. anvendelse af eksisterende
opmærkning af meddelelser under Digitaliseringsstyrelsen initiativ 1.5 i den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Erfaringerne fra pilotprojektet skal anvendes i
udarbejdelse af det kommende meddelelsesformat.
Netværksadresser
Enkelte høringssvar påpeger, at der er en opgave for myndigheder og virksomheder
forbundet med Digitaliseringsstyrelsens ønske om ejerskab af domænet i de anvendte
netværksadresser. Digitaliseringsstyrelsen vil sørge for, at myndighederne får tid til at
foretage omstillingen.

Printfunktionalitet i Næste generation Digital Post
Når den nuværende rammekontrakt for den nationale fjernprintløsning udløber, kommer
der som udgangspunkt ikke en afløser. Det skyldes, at det er Digitaliseringsstyrelsens
vurdering, at der nu, i modsætning til tidligere, er et velfungerende marked for sådanne
løsninger.
Antallet af offentlige myndigheder, der er tilsluttet den nuværende fjernprintløsning (FP
Connect) og deres samlede printvolumen, er desuden begrænset. Da fjernprint derudover
er at betragte som en forbrugsvare på linje med kontorartikler, har Digitaliseringsstyrelsen
besluttet ikke at lave et EU-udbud af en ny rammeaftale for fjernprint.
Fjernprint er derfor ikke en del af Digitaliseringsstyrelsens fremtidige strategi og Næste
generation Digital Post, der afløser Digital Post 2-løsningen, omfatter derfor ikke
fjernprint.
3.2

Brugervenlighed, særlige målgrupper og tilgængelighed

Flere høringssvar gør opmærksom på behovet for at fokusere på brugervenlighed,
brugernes tillid og tryghed samt kontinuitet i udviklingen af løsningen. Desuden gøres
opmærksom på vigtigheden af at sikre, at borgerne ikke overser vigtig post, og at
Digitaliseringsstyrelsen sikrer en tydelig kommunikation omkring løsningen, og hvordan
slutbrugerne skal håndtere deres post. Høringssvar gør ligeledes opmærksom på særlige
målgrupper, herunder it-svage borgere og borgere med funktionsnedsættelse i forhold til
fremtidens løsning.
Et centralt tema for Digitaliseringsstyrelsen er at sikre, at løsningen er enkel, brugervenlig
og tilgængelig - også på mobile platforme. Der er foretaget indledende behovsanalyser og
der forventes gennemført løbende brugerafprøvninger og Digitaliseringsstyrelsen vil
fortsætte en åben og inddragende tilgang til projektets interessenter.
Initiativ 1.1 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har som mål at sikre mere
sammenhængende brugerrejser for bl.a. virksomheder. Eksempelvis skal virksomheder
opleve en mere brugervenlig og koordineret service, når deres digitale ærinde går på tværs
af digitale løsninger og myndigheder. I den forbindelse arbejder Digitaliseringsstyrelsen på
en række forbedringer i sammenhængen mellem NemID, NemLog-in og Digital Post.
Næste generation Digital Post vil bl.a. anvende kommende fællesoffentlige bruger- og
rettigheds-styringsløsninger.
Høringssvar gør ligeledes opmærksom på borgere, der er sprogligt udfordrede i forhold til
at læse dansk, og hvordan løsningen kan tage højde for dette. Digitaliseringsstyrelsen vil
frem mod udbuddet af løsningen vurdere, om der bør stilles krav om understøttelse af
flere sprog i brugergrænsefladen.
Flere høringssvar peger på vigtigheden af løsningens tilgængelighed for grupper med
forskellige funktionsnedsættelser. Digitaliseringsstyrelsen arbejder i forvejen med
udbredelsen af tekniske standarder, der øger tilgængeligheden og muligheden for
anvendelse af forskellige hjælpemidler. Disse erfaringer vil indgå Næste generation Digital
Post.

Flere organisationer tilbyder i deres høringssvar at stille relevant viden og personer til
rådighed. Digitaliseringsstyrelsen hilser dette velkommen og vil planlægge, hvordan disse
bedst inddrages tidligt i projektet.
3.3

Privatliv og sikkerhed

Høringssvar peger på vigtigheden af, at løsningen på flere områder har en meget høj grad
af sikkerhed, fx i forhold til eventuelle visningsleverandører. Der peges på behov for
sikkerhedsanalyse og analyse af de juridiske aspekter relateret hertil.
Digitaliseringsstyrelsen er meget enig i vigtigheden og har særlig fokus på disse temaer.
Til den kommende vurdering i Statens it-projektråd bliver der udarbejdet både en
konsekvensvurdering for privatlivet og en vurdering af relevante trusler for
informationssikkerheden. Vurderingerne forventes løbende opdateret i samarbejde med
de involverede leverandører.
3.4

Leverandør-setup og support

I høringssvarene bemærkes det, at der er brug for særlig stor modenhed hos
Digitaliseringsstyrelsen, hvis løsningen etableres med brug af mere end én leverandør. I
andre høringssvar påpeges det, at en opdeling i endnu flere anskaffelser vil betyde større
agilitet.
Digitaliseringsstyrelsen er enig i udfordringerne og ønsker derfor, at anskaffelsen ikke
brydes op i mere end to udbud. Snitfladen mellem de to udbud planlægges at bestå af en
velafprøvet markedsudbredt international standard. Digitaliseringsstyrelsen vil nøje
vurdere, om anskaffelserne med fordel kan placeres i samme driftsmiljø.
Digitaliseringsstyrelsen afvejer de identificerede fordele og ulemper mod hinanden,
herunder hvordan driftsstabilitet sikres bedst muligt inden for de eksisterende rammer for
anskaffelser.
Flere høringssvar gør opmærksom på behov for support både målrettet slutbrugere af
Digital Post, dvs. borgere og virksomheder, samt support målrettet myndigheder,
herunder behovet for teknisk support i anvendelse af løsningen.
Der er i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 igangsat et initiativ
(initiativ 1.4), der har til formål at sikre en bedre support til borgere og virksomheder, bl.a.
i forhold til Digital Post og NemID. Initiativet skal bl.a. også sikre, at viden om
supporthenvendelser fremover bliver samlet og anvendt, så udvikling af supporten og
løsningerne bliver styrket.
For så vidt angår den tekniske support til myndigheder, er Digitaliseringsstyrelsen
opmærksom på, at myndighederne har behov for god og hurtig support både under
overgangen til en ny løsning og i det efterfølgende driftssetup. Digitaliseringsstyrelsen vil i
forbindelse med udbuddene sikre, at leverandøren kan yde myndighederne den
tilstrækkelige support.

3.5

Prismodel

Høringssvar påpeger uhensigtsmæssigheder ved den nuværende prismodel i forhold til
betaling pr. meddelelse og i forhold til megen tid anvendt på at opgøre forbrug og
fakturering.
Der efterspørges en mere simpel prismodel, fx en fast betaling for at anvende løsningen,
hvilket også vurderes at være incitamentsfremmende og vil øge anvendelsen af løsningen.
Ligeledes efterspørges en konkretisering af, hvordan det kan forventes at blive billigere at
anvende løsningen.
Digitaliseringsstyrelsen er enig i behovet og arbejder mod en simpel, effektiv og fair
prismodel.
3.6

Udvidelse af anvendelse for myndigheder

Digitaliseringsstyrelsen har stor forståelse for, at offentlige myndigheder der ikke er på
listen over de ca. 1.500 myndigheder, der for nuværende kan tilslutte sig løsning, ønsker at
blive afsendere af Digital Post.
Digitaliseringsstyrelsen har indgået den nuværende Digital Post 2-kontrakt som en
rammekontrakt på vegne af kommuner, regioner, statslige myndigheder og statslige
institutioner. Bekendtgørelsen om offentlige afsendere definerer, hvilke myndigheder, der
er indgået kontrakt på vegne af, og som dermed kan tilsluttes Digital Post med virkning
fra 1. februar 2016.
Først i forbindelse med NgDP, vil der kunne ske en udvidelse af, hvilke myndigheder, der
kan blive afsendere af Digital Post, og dermed blive tilsluttet løsningen.
3.7

Åbning af løsning for private aktører

Det er ikke pt. en del af høringen, hvorvidt løsningen skal åbnes op for virksomheder,
således at virksomheder kan sende Digital Post til borgere og andre virksomheder. Der er
dog blandt høringssvarene flere bemærkninger herom, både for og imod, hvorfor denne
problemstilling berøres kort i det følgende
Fra fortalerne for at åbne op påpeges, at det er af stor samfundsmæssig betydning, at
virksomheder såvel som myndigheder har effektiv adgang til at sende sikker og uafviselig
post til alle borgere og virksomheder. Alternativet er, at der vil opstå enten en
monopolsituation eller mange proprietære løsninger, hvorved en ensartet brugeroplevelse
vedr. vigtig post ikke bliver mulig. Derudover, at opmærksomheden på kanalen kræver en
vis kritisk masse af breve, hvorfor det er en fordel, at modtagere både får breve fra
myndigheder og fra virksomheder samme sted.
I andre høringssvar problematiseres det at åbne op, særligt i forhold til om kanalens
troværdighed og overskuelighed kompromitteres. Derudover udtrykkes bekymring for,
om en åbning vil være konkurrenceforvridende, om det vil pålægge modtagerne
administrative byrder, og om det er en opgave, som staten skal blande sig i. En evt.
åbning bør støtte op om udviklingen på markedet.
Det påpeges i øvrigt, at arbejdet med den nye dataforordning fra EU vil betyde, at
virksomheder forpligtes væsentligt i forhold til opbevaring af data. Digitaliseringsstyrelsen

sætter stor pris på bemærkningerne, der dog ligger uden for høringens scope, og vil tage
disse med i det videre afklaringsarbejde.
4

Det videre arbejde med Næste generation Digital Post

Flere af høringssvarene indeholder anbefalinger til Digitaliseringsstyrelsens videre arbejde
med den kommende løsning. De mange input og konkrete anbefalinger tager
Digitaliseringsstyrelsen med i den videre proces.
Til anbefalingerne for så vidt angår den videre proces, vil Digitaliseringsstyrelsen
bemærke følgende:
•

•
•

•

Kommunikation med markedet: Det foreslås, at en tidlig version af
kravspecifikation deles med markedet. Digitaliseringsstyrelsen ønsker åbenhed
overfor leverandørerne, og forventer derfor, at en tidlig version af
kravspecifikationen deles med markedet.
Tidlige og løbende tests af løsningen: Digitaliseringsstyrelsen forventer, at
løsningen skal testes af både brugere og eksperter for så vidt angår tilgængelighed.
God tid til udarbejdelse af tilbud: Leverandørerne ser gerne, at der er god tid til
udarbejdelse af tilbud. Digitaliseringsstyrelsen har stor forståelse for, at det tager
tid at udarbejde gode tilbud, og vil tage dette i betragtning i forbindelse med
planlægningen af udbuddet.
God kommunikation om myndighedernes opgaver i forbindelse med overgangen
til NgDP: Myndighederne vil gerne tidligt kende forventningerne til, hvad de skal
foretage sig frem mod NgDP. Digitaliseringsstyrelsen anerkender, at
myndighederne har brug for tid til at omstille sig, og at omstilling kan betinges af
kontrakter, som myndighederne indgår med systemleverandører i de kommende
år. Digitaliseringsstyrelsen vil bestræbe sig på at kommunikere så tidligt og ofte
med myndighederne, som muligt.

Slutteligt ønsker Digitaliseringsstyrelsen at takke for de mange konstruktive input og
vender tilbage til dialogen om Næste generation Digital Post via review,
informationsmøder mv.
Projektet vil i den kommende tid arbejde videre med udgangspunkt i høringssvarene og projektet vil i første kvartal 2017 blive risikovurderet i Statens it-projektråd.

