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Forbrukerombudets høringsuttalelse om gjennomÍøring av EUs
forordning om elektronisk identifisering (elD)

Det vises til høringsbrev av 30. november vedrørende gjennomføring av EUs forordning om

elektronisk identifisering (elD) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre

marked.

Ettersom høringen gjelder gjennomføring av en forordning i norsk rett, og de fleste momenter

er eller vil bli detaljregulert enten i forordningen eller ulike gjennomføringsrettsakter, er

rommet for nasjonal valgfrihet etter det jeg kan se lite.

Departementet har særlig bedt om høringsinstansenes syn på hvorvidt reglene i forordningen

skal gjelde for såkalte lukkede systemer, jf. høringsnotatets punk 6.2. Jeg er enig i at det ikke

er heldig om begrensede lukkede systemer til intern bruk skal underlegges de relativt

omfattende reglene som følger av forordningen. Når slike systemer ikke faller innunder

godkjenningsordninger eller andre objektive kontrollmekanismer, er det imidlertid viktig at

identifisering eller aksept utført ved hjelp av slike systemer ikke gis en større bevismessig

verdi enn det er dekning for.

I høringsnotatets punkt ni stilles det spørsmålstegn ved hvorvidt man skal beholde en

selvdeklarasjonsordning ved siden av de nye reglene som innføres med forordningen. Selv

om jeg kan se behovet for å holde muligheten oppe for et slikt alternativ, kan en

selvdeklarasjonsordning ved siden av det nye regelverket være egnet til å skape uklarhet

dersom man operer med ulike regelverk, og løsninger med forskjellige krav til blant annet

sikkerhet. Det bør være et mål at man operer med et samlet regelverk for elD-løsninger som

skal benyttes av forbrukere. Det kan også stilles spørsmålstegn ved hvor nyttig en

selvdeklarasjonsordning vilvære, dersom den skal ha lavere nivå enn kvalifisert.
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Når det gjelder spørsmålet om regulering av krav til esignatur til benyttelse i kommunikasjon
med det offentlige i høringsnotatets punkt 8.2.2.4, ser jeg ikke problemer med å videreføre
regler for dette ved en mindre endring av forvaltningsloven $ 15a, slik det foreslås.

Under kommentarene til bestemmelsene om sikkerhetsnivåer på side 13 i høringsnotatet,
sies det at identitetskontroll som <<baseres på fysisk fremmøte hvor foto eller biometriske
egenskaper som fremgår av et identitetsbevis skal sammenliknes med den fremmøttes
egenskaper> tilfredsstiller forordningens krav til sikkerhetsnivå høyt punkt 2.1.2 nr.1., slik
dette er fastsatt i gjennomføringsrettsakten 201511502 Etter mitt syn kan det stilles
spørsmålstegn ved om dette medfører riktighet. Slik jeg ser det kreves det allerede i første

avsnitt i punkt 2.1.2 nr. 1 bokstav a) at den fremmøttes fysiske egenskaper, enten utseende
eller annen biometri, skal sammenliknes med et gyldig identitetsdokument. I tillegg følger det
av bokstav a) andre avsnitt at en eller flere av personens fysiske kjennetegn skal
sammenliknes med en autorativ kilde.

Ettersom kravene i de to avsnittene er kumulative, kan det etter mitt syn utledes et krav til at
en annen autorativ kilde enn identitetsbeviset iførste avsnitt må benyttes. Dersom dette er
korrekt, vil man ikke kunne oppfylle kravet i andre avsnitt ved å gjennomføre en

sammenlikning med det samme identitetsbeviset som benyttes for å oppfylle kravet iførste
avsnitt.

I tillegg kreves det også at legitimasjonen som skal benytte etter bokstav a) første avsnitt
skal kontrolleres for å slå fast at det er gyldig i henhold til en <autorativ kilde>. Selv om

begrepet autorativ kilde er definert svært vidt i gjennomføringsrettsakten, bør det vurderes

hvorvidt kravet til kontroll opp mot en autorativ kilde innebærer en plikt til å kontrollere
identitet, fysiske kjennetegn eller legitimasjonsdokumentets gyldighet opp mot en separat
kilde, som folkeregister, passregister, eller liknende. Dette vil i tilfelle innebære økte
kostnader både for det offentlige og private aktører, men kan vanskeliggjøre svindel ved
hjelp av lD-tyveri.

Svindel i forbindelse med elD har potensiale til gi store tap for enkeltforbrukere. Dersom
kriminelle først får kontroll over en annens BanklD, vil de normalt ha svært vide muligheter til
å ta opp lån i vedkommendes navn, samt logge inn hos kundens ulike bankforbindelser for å
tømme eventuelle konti. De kan også endre offerets adresse for å sikre at gjenpartsbrev ved
kredittsjekk og andre brev som kan avsløre lDtyveriet ikke når frem til offeret. Ved svindel og

misbruk vil forbruker normalt bli holdt økonomisk skadesløs, men bevissituasjonen i sakene
kan være komplisert, det kan kreve betydelige ressurser å rydde opp ifølgene av lD-tyveri,

og de ikke-økonomiske skadene i form av tilgang til personopplysninger kan være
betydelige.

På bakgrunn av de store konsekvensene som muliggjøres ved svindel med elD, er det to
momenter jeg anser som særlig viktige ved utstedelsen av elektroniske identifikasjons- og
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signeringsløsninger, der forbrukerhensynet gjør seg særlig gjeldende. Det ene gjelder selve

overleveringen av sikkerhetsanordningen som benyttes når elD-en anvendes.

Det følger av gjennomføringsrettsakten 201511502 for sikkerhetsnivå høyt at kravet til

utlevering er at <Aktiveringsprocessen kontrollerer, at det elektroniske identifikationsmiddel

kun blev udleveret til den person, som det tilhører.> Dette må sees i sammenheng med de
grunnleggende kravene for å la forbrukeren søke om elD.

I gjennomføringsrettsaktens punkt 2.1.1 er det stilt opp følgende obligatoriske krav som
gjelder alle sikkerhetsnivåer ved søknad om elD:

<1. Det er sikret, at ansøgeren er bekendt med de betingelser og vilkår, som gælder

for brugen af det elektroniske identifikationsmiddel.

2. Det er sikret, at ansøgeren er bekendt med de anbefalede

sikkerhedsforanstaltninger, som har at gøre med brugen af det elektroniske

identifikationsmiddel.

3. De data, som er relevante for godtgørelse og kontrol af identitet, er indsamlet.>r

For dagens mest bruke elD-løsning, BanklD, er identitetskontrollen normalt atskilt fra

informasjon om bruk, og aksept av vilkår. Dette innebærer at dersom en forbruker gir f.eks.

nærstående tilgang til egen nettbank, kan den nærstående selv bestille BanklD i

forbrukerens navn, uten at forbrukeren selv har blitt oppmerksom på forsiktighetsregler ved

bruk, eller vilkår og betingelser for elD-en. A gi nærstående direkte tilgang til egen nettbank

er i strid med bankenes nettbankbetingelser, men praksisen må antas finne sted i et visst
omfang, særlig blant de som kan ha behov for hjelp til bruk av nettbank av ulike årsaker.

Betingelsene aksepteres normalt ved å benytte en standard <Jeg har lest og aksepterer
vi lkårene>-avkryssingsboks på nettsiden i forbindelse med bestillingen.

Også der forbrukeren selv bestiller og aktiverer egen elD, kan det stilles spørsmålstegn ved

hvorvidt det er <sikret> at forbrukere er kjent med betingelser, vilkår og sikkerhets-

foranstaltninger ved at det klikkes i en <jeg aksepterer>-boks som et nødvendig steg i

prosessen for å bestille eller aktivere en elD. Slike avkrysningsbokser er det vanlig at man

huker av for en rekke ulike tjenester på nett, og er ikke nødvendigvis egnet når man skal

formidle til forbrukere hvilke vidtgående bruksmuligheter en elD har.

Etter mitt syn er den beste løsningen at man krever at det fysisk signeres på en avtale om

elD. Dette vil sikre at forbrukere gis tilstrekkelig oppfordring til å sette seg inn i vilkårene. En

fysisk signering av avtaledokumentene vil også gjøre det mulig å etterprøve om det er
forbrukeren selv som har godkjent og lest vilkårene. Før en avtale om elD er inngått, vil det
naturlig nok være vanskelig å sikre tilstrekkelig notoritet for at kunden selv har akseptert

vilkårene elektronisk. I den grad det vil være anledning til å innta et signaturkrav, for

eksempel som en del av kontrollorganets vurdering av elDtilbydere som søker om

godkjenning, bør det derfor vurderes å kreve fysisk signert avtale om elD.
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