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Høringssvar – Digitalt skifte av dødsbo – ny § 88a i arveloven. 

Pensjonistforbundet og SAKO (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes 
Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, 
Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens 
Vegvesens Pensjonistforbund) viser til Arbeids- og sosialdepartementets 
høringsnotat datert 22. juni 2021 med forslag til nye regler for reduksjon av 
uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger 
mot arbeidsinntekt. 

Pensjonistforbundet og SAKO har følgende merknader til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets høringsnotat av 23.6.2021: 

Den planlagte tjenesten skal gi en bedre og mer effektiv kommunikasjon mellom 

de ulike offentlige og private instansene som er involvert ved dødsfall, men den 

skal også forenkle booppgjør etter dødsfall for arvingene. Dette gjelder både 

innhenting av opplysninger, løpende innsyn og bruk av selve tjenesten.  

Pensjonistforbundet støtter at hovedløsningene i offentlig forvaltning kan være 

digitale, men understreker at vi sikre at digitaliseringen av samfunnet ikke skaper 

utenforskap eller forringer rettighetene til analoge borgere. Om lag 600 000 

voksne har ingen eller liten digital kompetanse. Arvinger flest vil normalt være 

en generasjon yngre enn den avdøde, og man kan anta at mange av disse etter 

hvert har opparbeidet en god digital kompetanse; samtidig som vi må 

anerkjenne at enkelte forbli analoge. Et stort antall dødsboer løses i første 

omgang med melding om uskifte fra gjenlevende ektefelle eller samboer. Også 

når det skal skje et arveoppgjør ved førstavdødes bortgang vil gjenlevende 

ektefelle/ være arving, kanskje også samboer. Pensjonister er derfor en aktuell 

brukergruppe for tjenesten, samtidig som de som gruppe har svakere digitale 

ferdigheter enn den øvrige befolkningen. 

Vi ser (notatets pkt 2 femte avsnitt) at man vil ivareta og hensynta de aktiviteter 

som må utføres manuelt i en parallell prosess. Vi mener at mulighet for utfylling 
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av skjemaer manuelt samt analog kommunikasjon for dem som av ulike grunner 

ikke kan nyttiggjøre seg den digitale løsningen, er svært viktig at ivaretas.  

Vi går ellers ut fra at det vil bli lagt stor vekt på brukervennlighet; slik at terskelen 

for å benytte seg av tjenesten blir så lav at man kan bruke den uten å måtte ty til 

juridisk kompetanse der dette egentlig ikke er nødvendig.  

Den foreslåtte lovbestemmelsen er en vid forskriftshjemmel, antakelig for ikke å 

stå i veien for en kontinuerlig forbedring og videreutvikling av tjenesten. Vi går ut 

fra at forholdet til personopplysninger, taushetsplikt mv vil bli ivaretatt på en 

trygg måte og at de forskriftsbestemmelsene som skal regulere dette også blir 

sendt på høring.   

Pensjonistforbundet vil følge med i det videre arbeidet og komme med 

eventuelle innspill etter som tjenesten utvikles. Vi ber om at forbundet - som 

representant - for en stor brukergruppe fortsatt blir holdt underrettet. 
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