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Høringssvar Europakommisjonens forslag til forordning om e-id og e-signatur. 
 

 

Med utgangspunkt i utarbeidet forslag fra K-10 kommunene har formannskapet i Trondheim 

kommune avgitt følgende høringsuttalelse:  

 
Trondheim kommune vurderer at forslaget fra NHD vil gi positive endringer som vil sikre mer 
ensartede løsninger og økt kontroll og sikkerhet knyttet til eID, og andre supplerende mekanismer for 
sikker datautveksling. I tillegg til at dette innebærer utvidede krav og plikter til tilbydere av eID’er og 
tilsynsorgan. Trondheim kommune har derfor ingen konkrete innspill knyttet til de foreslåtte 
endringene for å harmonisere regelverket.  
Trondheim kommune ønsker imidlertid å trekke fram noen generelle merknader til området 
regelverket omfatter:  
1. Forslaget innebærer at man i tillegg til e-signatur begrepet, som knytter seg til fysiske personer, 
innfører begrep om «eSeal» for juridiske personer.  
 
Trondheim kommunes vurdering er at dette anses som et viktig bidrag for å sikre at både innbyggere 
og næringsliv kan bruke digitale tjenester som krever signatur. For å sikre kvalitet og hindre misbruk 
forutsetter vi at håndtering av kontroll og ansvar for at utstedelser, samt gyldigheten av og tiltro til 
elektroniske ”segl” (”eSeal”) for juridiske personer blir håndtert på en tilsvarende måte som e-signatur 
for fysiske personer.  
2. Gjensidig anerkjennelse av løsninger for elektronisk identifikasjon (eID) innebærer at elektroniske 
identifikasjonsløsninger som et land har etablert i henhold til reglene, aksepteres og gis samme tilgang 
til offentlige tjenester i et annet land som tilbyr innbyggerne nasjonale eID-løsninger.  
 
3. Det forutsettes at man ved utvikling av bestemmelsene og regulering av området har fokus på 
sikkerhet, kvalitet og gyldighet i løsningen for å unngå misbrukssaker knyttet til validiteten av eID’er. 
Det er også avgjørende å sikre tillit til alle eID’er som anses som ”gyldige” i henhold til det regelverket 
forordningen legger opp til. I tillegg  
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forutsettes det at man har felles nasjonal løsning (det vil si en utvidelse av dagens ID-port løsning)for 
kontroll av de ulike eID’ene. Dette for å sikre at de offentlige tjenesteeierne får ett grensesnitt mot de 
ulike eID for å få validert det mangfoldet av eID’er som kan utvikle seg over tid.  
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