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Forsikring & Pensions høringssvar til udkast til lov om ændring 

af lov om Digital Post fra offentlige afsendere 

 

Forsikring & Pension (F&P) værdsætter muligheden for at komme med et hørings-

svar til udkast til lov om ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere. 

 

F&P bemærker, at det er uklart, at præmissen med næste generation af Digital 

Post kun er tiltænkt den offentlige sektor. 

Generelt om Digital Post  

Med næste generation af Digital Post er skellet mellem de forskellige anvender-

profiler kun blevet større. Det synes F&P er en ærgerlig tendens, og der bør frem-

adrettet tænkes mere i en samlet brugerrejse for borgerne. 

 

Forsikrings- og pensionsbranchen er en helt central del af det danske velfærdssy-

stem og den ’danske model’. Fx får danske pensionister en stor del af deres for-

sørgelsesgrundlag fra pensionskasserne, og ligeledes får arbejdstagere, der mi-

ster deres arbejdsevne, en stor del af deres forsørgelsesgrundlag fra deres dæk-

ning for ’tab af erhvervsevne’ i deres pensionsselskab. Derfor matcher den 

sort/hvide opdeling af offentlig og privat ikke med den danske samfundsmodel.  

 

F&P vil gerne opfordre til, at Digitaliseringsstyrelsen fremadrettet inddrager bran-

chen i endnu højere grad, så centrale digitale løsninger som Digital Post giver 

mest mulig værdi for borgerne og i større grad spejler den danske samfundsmo-

del.  

Specifikt til høringen 

F&P’s medlemmer tager afsæt i, hvordan det fungerer i dag, hvor e-Boks som 

formidler af Digital Post, ikke skelner mellem, om man er offentlig eller privat 

anvender af Digital Post-løsningen. 

 

Derfor kan §2 stk. 5 også give anledning til misforståelser, når man læser den 

med afsæt i, hvordan Digital Post løsningen fungerer i dag. 
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Side 2 

I §2 stk. 5 står der:  

”Virksomheder er dataansvarlige for deres egne meddelelser, som sendes via og 

opbevares i Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen er databehandler for de data-

ansvarlige virksomheders forsendelse af meddelelser i postløsningen.” 

 

Dette kan læses som om, man som virksomhed kan sende post til sine forsikrings- 

eller pensionskunder via Digital Post. Vi opfordrer til, at teksten bliver præciseret, 

så det ikke kan misforstås, at det der menes, er når en virksomhed agerer med 

’virksomhedskasketten fx til indberetning af sygedagpenge-refusion for ansatte i 

virksomheden’. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Henriette Günther Sørensen 

 


