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 Politikernes visjon 

 Hva er digital post og hvorfor? 

 Må jeg ha en digital postkasse? 

 Hvilken leverandør skal jeg velge? 

 Hvordan får jeg en digital postkasse? 

 Hvem kan sende meg digital post? 
 Kan jeg sende digital post? 

 Kan jeg reservere meg? 
 Hvis jeg ikke vil være med? 

 Hva skjer ved dødsfall? 

Agenda 



 Prosjekt digital deltakelse 2017 

 Gjennom prosjektet Digital deltakelse 2017 vil 

regjeringen nå legge til rette for en bred 

samarbeidsarena der alle som jobber med å styrke 

den digitale kompetansen kan møtes. 

 

 Vi som borgere er tvunget til å gjøre noen valg 

 

Politikernes visjon 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheter/2013/starter-digital-deltakelse-2017.html?id=746453


 Regjeringen har høye ambisjoner for digitalisering av 
offentlig sektor 
 Innen fem år må eldre beherske alle slags «duppedingser» 

for å kunne ta vare på helsa si, det er noe Regjeringa 
krever for å kunne bedre eldreomsorgen 

 I 2060 kommer hver femte innbygger i Norge til å være 
minst 70 år gammel 

 Alle borgere skal kunne delta 
 Krav til universell utforming 

 

 Motta digital post fra det offentlige!  

 

Den digitale borger 

http://www.nrk.no/viten/gar-den-teknologiske-fremtida-i-mote-1.12315512
http://www.nrk.no/viten/gar-den-teknologiske-fremtida-i-mote-1.12315512
http://www.nrk.no/viten/gar-den-teknologiske-fremtida-i-mote-1.12315512
http://www.difi.no/artikkel/2014/04/nye-krav-til-alle-verksemder-om-universell-utforming
https://youtu.be/TolO-RVkg80
https://youtu.be/TolO-RVkg80


 Innbyggere som ikke ønsker å få viktige 

dokumenter fra offentlig sektor digitalt, kan 

reservere seg mot kommunikasjon på nett. For mer 

informasjon om innbyggers reservasjonsadgang se 

www.norge.no eller ring 800 30 300 for veiledning. 

 Det er ingen som blir tvunget over på digital 

kommunikasjon 

 Du må altså ikke ha en digital postkasse 

 

Må jeg ha en digital postkasse? 

Kilde: Difi 

http://www.norge.no/


 Jeg har en e-postadresse, er ikke det tilstrekkelig? 

 En digital postkasse er 

 et alternativ til dagens fysiske postkasse 

 ikke et alternativ, erstatning for eller tillegg til e-post 

 I din digitale postkasse kan du bl.a.: 

 motta og sende alle typer post digitalt fra bedrifter, 
personer og offentlige virksomheter. 

 oppbevare innholdet så lenge du ønsker og ha den 
tilgjengelig overalt. 

 

 
 

Hva er en digital postkasse? 



 Difi – (Direktoratet for forvaltning og IKT) har valgt 
to sidestilte leverandører i Norge - e-Boks AS og 
Posten Norge AS (avtale signert 21.3.2014) 

 Posten Norge AS har fått kontrakten som 
meldingsformidler 

 Mot slutten av 2014 kan landets innbyggere velge 
mellom markedsaktørene e-Boks og Digipost for å 
motta brev fra offentlig sektor digitalt istedenfor på 
papir 

 

 

 

Hvilken leverandør skal jeg velge? 



 Innbyggere som ikke ønsker å få viktige 
dokumenter fra offentlig sektor digitalt, kan 
reservere seg mot kommunikasjon på nett. For mer 
informasjon om innbyggers reservasjonsadgang se 
norge.no eller ring 800 30 300 for veiledning. 

 Det er ingen som blir tvunget over på digital 
kommunikasjon 

 …men det er kanskje ikke så klokt å holde seg 
utenfor? 

Hvis jeg ikke vil være med 

http://www.norge.no/


 Hvordan opprette digital postkasse hos Digipost? 

 Gå til norge.no 

 Klikk på Velg digital postkasse 

 Velg mellom Digipost og e-boks 

 Klikk på Digipost for å velge Digipost 

 Skriv inn e-postadressen og mobilnummeret ditt 

 Lag et passord for innlogging i Dipost og gjenta det 

 Godta vilkårene og klikk på registrer meg 

 Velg jeg samtykker 

 Logg inn med Bankid eller Bypass for å bekrefte identiteten din 

 Du er logget inn og kan klikke på Ja, jeg vil motta post digitalt fra 
det offentlige 

Digital postkasse hos Digipost? 

 

https://youtu.be/3R0zYjveKSQ
https://youtu.be/3R0zYjveKSQ
https://youtu.be/3R0zYjveKSQ
http://www.norge.no/


 Hvordan opprette digital postkasse hos e-Boks? 

 Gå til norge.no 

 Klikk på Velg digital postkasse 

 Velg mellom Digipost og e-Boks 

 Klikk på e-Boks for å velge e-Boks 

 Klikk på Opprett via Id-Porten 

 Logg inn med Bankid, Bypass eller Commfides for å bekrefte identiteten din 

 Godta vilkårene og klikk Aksepter 

 Kontroller de personlige opplysningene, eller registrer e-postadresse og 
mobilnummer 

 Du kan velge å motta nyhetsbrev fra e-boks 

 Klikk fortsett 

 Skriv inn koden som har mottatt på SMS for å bekrefte din identitet 

 Klikk «Begynn å bruke din postkasse» 

 

 

Digital postkasse hos e-Boks 

https://youtu.be/W9VtiPUux7A
https://youtu.be/W9VtiPUux7A
https://youtu.be/W9VtiPUux7A


Digital postformidling 
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Formidler 



Les posten din når som helst 
(og hvor som helst ..) 

Din digitale postkasse er tilgjengelig fra de 

fleste plattformer 



 Posten – Digipost 
 Det er gratis å motta post – avsender betaler 

 Du kan sende inntil 100 brev per måned som privatperson 

 Du kan lagre opp til 1 GB med brev og dokumenter for «evig» tid 

   5 GB = NOK 29 per måned, 10 GB = NOK 49 per måned 
15 GB = NOK 69 per måned, 25 GB = NOK 99 per måned 

 e-Boks 
 Det er gratis å motta post – avsender betaler 

 ubegrenset med gratis lagringsplass til dokumentene som du 
mottar via innboksen 

 inntil 50 MB gratis lagring av dokumenter som ikke opprinnelig 
ble mottatt i e-Boks 

 

 

“There Ain't No Such Thing As A 

Free Lunch”  

*) Sci-fi-forfatteren Robert Heinlein 

https://no.wikipedia.org/wiki/Robert_Heinlein
https://no.wikipedia.org/wiki/Robert_Heinlein


 Digipost 
 Ved dødsfall vil brukerens Digipost-konto slettes innen tre måneder etter at 

Digipost mottok skriftlig melding om dødsfallet, meldt gjennom en dødsattest.  

 Pårørende eller andre som kan forplikte brukeren, må kontakte Digipost for å 
få tilgang til Brukerens Digipost-konto innen sletting. For å få tilgang til 
avdødes Digipost-konto må Digipost ha mottatt dødsattest og skifteattest fra 
tingretten.  

 Dødsattest og skifteattest, samt telefonnummer og e-postadresse til 
pårørende må sendes til:  

 Posten og Bring Kundeservice  
Postboks 2190  
5504 Haugesund  

 Når vi har mottatt denne informasjonen vil vi kontakte den pårørende for å 
overdra kontoen.  

 e-Boks 
 e-Boks har en tilsvarende klausul i sine vilkår 

Hva skjer ved dødsfall? 

http://www.e-boks.no/help.aspx?pageid=61954583-033e-4557-81fc-04cf29ba99dc
http://www.e-boks.no/help.aspx?pageid=61954583-033e-4557-81fc-04cf29ba99dc
http://www.e-boks.no/help.aspx?pageid=61954583-033e-4557-81fc-04cf29ba99dc

