
 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) 

Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo 

Telefon: 22 45 10 00 

Besøksadresse Oslo: 

Grev Wedels plass 9 

Telefaks Oslo: 22 45 10 01 

Besøksadresse Leikanger: 

Skrivarvegen 2 

Telefaks Leikanger: 57 65 50 55 

postmottak@difi.no 

Org.nr.: NO 991 825 827 

www.difi.no 

  

 Vår dato Vår referanse 
17.2.2016 16/00216-2 

Deres dato Deres referanse 

      

Nærings- og fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 

0032 OSLO 

 

   

Saksbehandler:  

Jon Berge Holden 

    

 

 

 

Høringssvar - Forslag til ny lov for gjennomføring av 

forordning om elektronisk identifisering og tillitstjenester for 

elektroniske transaksjoner på indre marked (eIDAS) og 

opphevelse av direktiv 1999/93/EF 

Vi viser til høringsbrev av 30.11.2015. 

 

Difi forvalter ID-porten, som støtter innlogging med elektroniske identitetsbevis (e-ID-er) som 

tilbys i det norske markedet. Vi har som felleskomponentforvalter et tett samarbeid med 

tjenesteeierne om utviklingen av løsningen, og vi bygger utviklingen av løsningen på avdekkede 

fellesbehov. Innlogging med elektroniske id-bevis (e-ID-er) fra utlandet er etterspurt av 

tjenesteeierne.  

 

Difi har fulgt arbeidet med forordningen tett, ved deltakelse i ekspertgruppen og dens 

møteplasser for utarbeidelse av gjennomføringsrettsakter og tekniske spesifikasjoner.  

Gjennom Difis arbeid med CEF Digital etableres nødvendig infrastruktur i ID-porten for å gjøre 

det teknisk mulig å motta innlogginger med e-ID fra EØS og eventuelle tredjeland som følger 

eIDAS-standardene.  Det vil åpne for at tjenesteeierne både kan motta innlogginger i tråd med 

anerkjennelsesplikten etter artikkel 6 i eIDAS, og på frivillig grunnlag (typisk bilaterale avtaler).  

 

Vi merker oss at forordningen kun regulerer anerkjennelsen av sikkerhetsnivået til e-ID-ene. Difi 

er i dialog med Skattedirektoratet om hvordan det kan tilrettelegges for at brukerne identifiseres 

inn i norske tjenester, herunder gjenkjenning av innloggede brukere som allerede måtte være 

registrert i folkeregisteret med d-nummer eller fødselsnummer. Vi vil involvere aktuelle 

tjenesteeiere i forvaltningen i dette arbeidet. 

 

Som høringsutkastet påpeker, kan praktiseringen av anerkjennelsesplikten by på utfordringer. 

Det fremgår av fortalen avsnitt 14 (siste punktum) at selv om autentiseringen skal anerkjennes 

iht. artikkel 6, vil det være de nasjonale regler som avgjør om den autentiserte skal få tilgang til 

nett-tjenestene. Vi antar det for noen tjenester vil være krav om at den autentiserte kan knyttes 
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til et nasjonalt identitetsnummer, og at det kan bli satt minimumskrav til erstatningsansvaret fra 

e-ID-utstederen eller medlemsstaten for ev. sviktende autentisering. 

 

Som det fremgår av forordningen skal erstatningsansvaret iht. artikkel 11 praktiseres i tråd med 

nasjonal rett. I ID-porten benyttes i dag e-ID-leverandører som har erstatningsansvar på minst 

5 000 kroner eller mer, bl.a. brudd på pliktene i forbindelse med utstedelse av en e-ID. Vi 

foreslår at man i lovens § 1 tar inn forskriftshjemmel som gjør det mulig å sette minstekrav til 

erstatningsansvaret for e-ID-leverandører som skal brukes i offentlig sektor.  
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