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Høringsuttalelse - Utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor 

Datatilsynet viser til høringsbrev datert 21.06.22, med oversendelse av utkast til ny strategi 

for eID i offentlig sektor. Høringsfristen var 22.08.22, vi har etter forespørsel fått utsatt frist 

til 05.09.22.  

 

Den nye strategien skal legge til rette for at offentlige tjenester er tilgjengelige for alle, også 

digitalt. Strategien har fem mål som skal bidra til å oppnå dette;  

 

1. Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det 

sikkerhetsnivået de har behov for. 

 

2. Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, 

kostnadseffektiv og helhetlig. 

 

3. Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være 

angitt. 

 

4. Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen. 

 

5. Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivåer skal 

være kostnadseffektiv og god. 

 

Konkrete tiltak for å realisere målene vil bli fulgt opp i en handlingsplan. 

 

1. Datatilsynets kommentarer 

Vi ga innspill til et tidligere utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor tidligere i år, se 

brevet vårt datert 25.04.2022. Disse innspillene er relevante også for det utkastet som nå er til 

høring. I april fokuserte vi på fem punkter vi mener har stor betydning for det videre arbeidet 

med eID i offentlig sektor. 

 

1.1 Koblingen mellom ID og eID ved utstedelse  
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Vi mente strategien burde behandlet direkte-koblingen mellom ID og eID ved produksjon av 

ID-dokumentet, at det må være et konkret tilbud til alle om å få en offentlig utstedt frivillig 

eID på sikkerhetsnivå høyt og at det er avgjørende at en slik offentlig utstedt eID på 

sikkerhetsnivå høyt må være direkte koblet til ID i nasjonalt ID-kort for at sikkerheten skal 

kunne være tilstrekkelig ivaretatt. 

 

Vi kan ikke se at koblingen mellom ID og eID er nærmere behandlet i det foreliggende 

utkastet. Dette burde inngått i en mer overordnet vurdering av strategiens konsekvenser for 

personvern og informasjonssikkerhet. Vi noterer oss også at realisering av en offentlig utstedt 

eID på sikkerhetsnivå høyt fortsatt bare skal vurderes, og viser til vårt høringssvar fra april 

2022, se uttalelsen vår på side 3. 

 

1.2 Fullmaktsløsninger  

Strategien bør legge opp til en plikt til å legge til rette for fullmaktsløsninger på et 

tilstrekkelig nivå når det gjelder offentlige tjenester. 

 

Slik vi tolker det skiller ikke dette utkastets ordlyd seg vesentlig fra det tidligere på dette 

punktet. Vi viser derfor til våre tidligere innspill. Vi ser likevel positivt på at det nå fremheves 

at det må legges til rette for fullmaktsløsninger som gir informasjon om og hvordan en 

fullmakt er benyttet. 

 

1.3 Kjerneinfrastruktur for utstedelse av eID til brukere, samt biometri  

ID-kontroll tilknyttet utstedelse av eID-er bør være et offentlig ansvar, særlig med tanke på å 

ivareta integritet og kvalitet på ID-kontrollen og tilhørende kobling til identitetsinformasjon i 

Folkeregisteret. Bruk av biometri ved innrullering for å få ID og eID korrekt koblet til unik 

identitet er viktig, og spesielt at dette arbeidet gjøres av kompetent organ. Ved ordinær bruk 

av eID bør biometri ikke benyttes unødig.  

 

Vi viser til vårt tidligere høringssvar på dette punktet.  

 

1.4 Ansatt-ID, bruk av privat eID som ansatt  

Vi vil fortsatt fremheve viktigheten av å ivareta skillet mellom rollen som privatperson og 

rollen som ansatt ved bruk av eID i virksomheter. 

 

1.5 Kun nødvendig bruk av fødselsnummer og entydige identifikasjonsmidler  

Vi minner om at bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler er regulert i 

personopplysningsloven § 12. Vi minner også om dataminimeringsprinsippet i 

personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c, som stiller krav om at alle 

personopplysninger skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for 

formålene som opplysningene behandles for.  

 

2. Avsluttende bemerkninger 

Vi kan ikke se at våre tidligere innspill i særlig grad er hensyntatt i det nye utkastet til strategi 

herunder vår vurdering av at strategien bør inneholde en vurdering av 

personvernkonsekvenser. I utkastet fremholdes eID som et personvernfremmende tiltak. Vi 

mener dette er en for snever tolkning av risikobildet, og vi forutsetter personvernkonsekvenser 
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også vurderes i forbindelse med det videre arbeidet med strategien, og i utarbeidelsen av 

handlingsplanen som skal inneholde konkrete tiltak.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jørgen Skorstad 

avdelingsdirektør, jus 

Kristin Karlsen Lindberg 

juridisk rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer 

 

 


