Fyn d. 5. august

PRESSEMEDDELELSE:

Snart slut med papirbreve fra det offentlige
Fra d. 12. august til d. 19. september sender det offentlige et brev til
alle danskere med besked om, at der bliver oprettet en digital
postkasse i deres navn og, at det er borgerens eget ansvar at læse sin
post.
Den 1. november 2014 skal alle, der kan, modtage deres post fra det offentlige digitalt i deres
digitale postkasse.
Brev skal skabe opmærksomhed
Overgangen markeres ved udsendelse af såkaldte underretningsbreve til alle borgere – både
de, som allerede er tilmeldt Digital Post, og de, der endnu ikke er tilmeldt.
Hvad står der i brevet?
Underretningsbrevets indhold varierer alt efter, om du er tilmeldt Digital Post eller ej:


Brevet til dem, som ikke er tilmeldt Digital Post, vil indeholde en udførlig vejledning til,
hvordan du opretter din digitale postkasse, og hvor du kan få hjælp, hvis du har
spørgsmål.



Brevet til dem, der allerede er tilmeldt, sendes digitalt og indeholder et oprids af, hvad
overgangen til Digital Post betyder, og at du for fremtiden har pligt til at tjekke din
digitale post.

Brevene sendes i perioden 12. august til 19. september
Forsendelserne er spredt både i forhold til geografi og aldersgrupper. Medlemmer af samme
husstand vil så vidt muligt modtage brevet samtidig. Dog kan nogle få brevet før andre.
Digital Post og e-Boks
Er du e-Boks-bruger, skal du sikre dig, at du er tilmeldt Digital Post fra det offentlige – e-Boks
og Digital Post er nemlig ikke det samme, selvom postkasserne ligner hinanden til forveksling.
Er du usikker på, om du er tilmeldt Digital Post, kan du selv tjekke det på borger.dk.
Er du fritaget fra Digital Post, modtager du ikke et underretningsbrev
Borgere, som er blevet fritaget fra Digital Post, vil ikke modtage et underretningsbrev. Det kan
dog ske, at nyligt fritagne borgere modtager et underretningsbrev. Hvis dette finder sted, kan
du blot se bort fra underretningsbrevet. Hvis du er usikker, kan du altid ringe til dit
Borgerservicecenter og få hjælp.

Ikke alle kommuner henviser til borger.dk
De fleste fynske kommuner henviser deres borgere til borger.dk. Odense bruger den
kommunale hjemmeside som indgang til den digitale postkasse. Hvordan borgere i Odense
tilgår deres digitale postkasse, vil ligeledes fremgå af underretningsbrevet.
På vegne af de fynske kommuner
Svendborg Kommune, Odense Kommune, Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune,
Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune, Nordfyns Kommune, Langeland Kommune, Ærø
Kommune og Middelfart Kommune.
Yderligere informationer:
Nyborg Kommune
Borgerservicechef, Betina Østergreen, tlf. 6333 7877/5119 9080, e-mail: bos@nyborg.dk
Odense Kommune
Chefkonsulent, Birgitte Hjelm Paulsen, tlf. 6551 1766/2055 8257, e-mail: bihp@odense.dk
Svendborg Kommune
Digitaliseringskonsulent, Lisbet Bogh Sønderby, tlf. 6223 3380/5154 5800, e-mail:
lisbet.bogh.sonderby@svendborg.dk
Nordfyns Kommune
Digital formidler, Susan Toldam, tlf. 2496 8974, e-mail: sbt@nordfynskommune.dk eller
Biblioteks- og Borgerservicechef, Dorthe Schmidt Temberg, tlf. 4024 3377, e-mail:
dst@nordfynskommune.dk
Assens Kommune
Digitaliseringskonsulent, Lise Kjærby Nielsen, tlf. 6474 7349, e-mail: likni@assens.dk eller
Projektleder, Pia Jensen, tlf. 2523 2925, e-mail: pijen@assens.dk
Faaborg-Midtfyn Kommune
Pia Normann Jensen, tlf. 7253 1546, e-mail: pnj@faaborgmidtfyn.dk
Ærø Kommune
Web-ansvarlig, Anne Bille, e-mail: amb@aeroekommune.dk eller Borgerservice, Camilla
Pedersen, tlf. 6352 5000, cap@aeroekommune.dk
Langeland Kommune
Borgerservicechef, Bente Lykke Petersen, tlf. 6351 6133, e-mail:
okbepe@langelandkommune.dk eller It- & Digitaliseringschef, Bent Knudsen, tlf. 6351 6030, email: bekn@langelandkommune.dk
Kerteminde Kommune
Biblioteks- og Borgerservicechef, Karin Friis-Brixen, tlf. 6515 1675, e-mail: kfb@kerteminde.dk
eller Projektchef, Jens Meyer Iversen, tlf. 6515 1540, e-mail: jmi@kerteminde.dk
Middelfart Kommune
Web- & digitaliseringskonsulent, Benjamin Runge, tlf. 8888 5017, e-mail:
benjamin.runge@middelfart.dk eller Borgerserviceleder, Helle Holst Hansen, tlf. 8888 5150, email: helle.holsthansen@middelfart.dk
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Bilag
Statistik over tilmeldte borgere: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/DigitalPost/Om-Digital-Post-til-pressen/Statistik-over-tilmelding-og-fritagelse-fra-Digital-Post
FIGUR 1: Fordeling af udsendelse af underretningsbreve i efteråret 2014
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