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Angående gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og 

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked - Høringsinnspill fra NTNU 

 

 

 

Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU) har gjennomgått høringen angående 

implementeringen i Norge av EUs forordning om eID og tillitstjenester i EU (eIDAS-forordningen). 

NTNU ser positivt på forordningen, og ønsker at det gjøres noen tilpasninger for å senke 

implementeringskostnaden og øke samfunnsnytten av implementeringen, samtidig som blant annet 

krav til sikkerhet og personvern ivaretas på en god måte. Høringssvaret er innskutt rett etter dette 

følgeskrivet. 

 

NTNU ser fram til en positiv dialog med departementet i den videre utformingen av lov, forskriver 

mv. og implementeringen. Om det skulle være ønsker om avklaringer til vårt høringsinnspill, står 

NTNU naturligvis til disposisjon for departementet. 

 

 

 

Mvh., 

 

Håkon Alstad 

(IT-sjef)         e.f./ Arnt Richard Rørvik 

          (IKT tjenesteutvikling) 
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Om høringsinnspill på implementeringen av eIDAS-forordningen 
Dokumentet er NTNUs høringssvar til forslaget om gjennomføring av EUs forordning om 

elektronisk identifisering (eID), signering, og andre elektroniske tillitstjenester, populært kalt 

eIDAS-forordningen. Forordningen har som hovedformål å sikre at alle borgere i EU skal få enklere 

tilgang til offentlige nettbaserte tjenester som krever en elektronisk identitet og eventuelt signerings- 

(og ikke-benektningsfunksjonalitet) for i alt tre sikkerhetsnivå. Det tas også sikte på at private 

bedrifter skal kunne benytte seg av denne infrastrukturen, hvis medlemsstatene åpner opp for det. 

 

Høringssvarmottaker er Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

Dokumentet er utarbeidet ved NTNU IT, med innspill fra IME-fakultetet, og er godkjent av IT-sjef. 

 

Konklusjon 
 

NTNU støtter i hovedsak høringsnotatets konklusjoner. Vi har likevel noen ønsker om tillegg og 

endringer. Disse forsøker å høyne nytteverdien, til lavest mulig kostnad for tjenesteyterne i offentlig 

(og privat) sektor. I tillegg bør løsningen være mest mulig brukervennlig og tilstrekkelig 

funksjonsrik.  

 

Det foreslås at UH-sektorens autentiseringsrammeverk Feide erstattes av felles offentlig ID (eID). 

Dette forutsetter at nødvendig funksjonalitet er til stede i offentlig elektronisk ID. 

 

Tilleggsinformasjonen som må overføres mellom NTNU og tjenesteytere er avgjørende for 

gjennomslag i sektoren, og må være til stede og gjerne ha utvidelsesmuligheter om eID-portalen skal 

få samme nytte og utbredelse som Feide har i dag. Dette bør gjelde uansett om brukeren er norsk, 

eller fra et EU-land. Det siste er viktig, fordi NTNU i stadig større grad får studiesøkere med videre 

fra Europa, som kan ha en eID fra før av i sitt hjemland. For å dra ytterligere veksler på erfaringer 

fra Feide-systemet ser NTNU for seg at brukeren holdes informert om hvilke opplysninger tjenesten 

kan bli tilført. Brukerne må gi sin aksept til denne overføringen ved første gangs autentisering, og 

ved senere endringer i hvilke identitetsdata og supplerende data som overføres. 

 

Alternativt må det jobbes for at Uninetts Feide-systemets arvtakere (Dataporten) får integrert støtte 

for den felles, offentlige eIDen, inkludert EU-eIDer via eIDAS, slik at også NTNU sine EU-brukere 

kan nyte godt av deres elektroniske eIDer, uten at NTNU må gjøre omfattende endringer i sine 

tjenester. Dette vil kunne være et kostnadseffektive tiltak sett fra NTNUs side i øyeblikket, siden det 

sikrer en form for bakoverkompatibilitet for tjenester utviklet og driftet ved NTNU, men vil samtidig 

drøye tidspunktet for når den felles offentlige eID autentiseringsportalen skal kunne bekle samme 

rolle. 

 

Enkel brukerpålogging (SSO) er viktig, samtidig som det må være opp til hver enkelt tjeneste sine 

sikkerhetskrav om det vil være tilstrekkelig å la brukeren gå direkte fra en SSO-sesjon til tjeneste, 

eller om det bør kreves at brukeren autentiseres på nytt. 
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Det bør gis tilgang til data om grad av tillit om en eIDAS-identitet til tjenestene som ytes fra NTNU 

og andre, for eksempel under innlogging. 

Svake rutiner ved utstedelse av eID i utlandet kan føre til at utenlandske (og norske) borgere kan ha 

flere elektroniske identiteter, noe som kan føre til problemer i Norge. Dette må notifiseres til 

tjenesteyter ved forsøk på autentisering, og valgfritt kunne blokkeres eller omrutes til foretrukket 

eID, avhengig av tjenesteyters valg. 

 

Det vises for øvrig til NTNU Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 

(IME) sitt notat, som er innskutt i vedlegg 1, og som inneholder en grundig drøfting av 

sakskomplekset med de betenkeligheter de som undervisningsinstans innen IKT har i saken. 

Framtidsbilde 
 

For å illustrere NTNUs høringssvar, tegner vi et framtidsbilde for en sluttbruker som skal benytte 

eID, og for NTNU som systemeier- og integrator. 

 

Sluttbruker Lizwark Jarosz’ hverdag med eID, anno 2020 
 

Lizwark Jarosz har nettopp logget inn ved NTNU sin tjeneste «Innsida» med sin polske eIDAS-ID. 

Denne eIDen er likestilt med det nåværende høyeste sikkerhetsnivå i Norge, nivå 4). Lizwark kan i 

utgangspunktet bruke den som «single sign on» (SSO), ofte kalt enkel brukerpålogging i sin rolle 

som utvekslingsstudent i Norge, uten at NTNU behøver å lage en egen eID for ham. Han kan for 

øvrig benytte denne tilgang til banktjenester, webbutikker, NTNU, Norsk tipping, Skatteetaten, St. 

Olavs (og andre deler av helsevesenet). Selv om brukerterskelen er lav gjennom SSO som har ham 

være pålogget så lenge han ønsker det selv, må Lizwark samtidig finne seg i at høyt sikkerhetsnivå 

på enkelte tjenester kan kreve ekstra autentisering, spesielt skatt og helse. Eksempelvis må han gjøre 

noen flere autentiseringsmessige besvergelser for å se på sine helsedata fra St. Olavs – da han første 

gang var student i Norge rundt 2018 var det engangskoder som måtte benyttes for å bekrefte 

tilgangen til de mest følsomme tjenestene, og nå i 2020 var det biometri. Den mest populære 

metoden (som han selv hadde valgt som primær opsjon) var ansiktsgjenkjenning, siden kamera stort 

sett var tilgjengelig på alt av brukerenheter som han brukte for å få tilgang for å komme på høyeste 

nivå. Raskt var det også, siden kameraet stort sett så på ham hele tiden, og opplevdes som trygt. 

Tryggheten var også ivaretatt ved at Lizwark måtte godkjenne hvilke opplysninger som ble overført 

til tjenesteyteren ved første gangs innlogging, og når opplysningene som skulle overføres hadde 

endret seg. Dialogen var naturligvis på polsk, nettopp fordi Lizwark var polsk statsborger, og siden 

det automatiske språkvalget ikke var overstyrt av manuelle innstillinger koplet til hans brukerprofil i 

den norske portalen for eIDAS. 

Forresten, i år ble eIDen brukt til hele familiens beste – når byggesøknaden for hytte i Norge ble 

levert elektronisk. EU eller EØS. Lizwark hadde lest seg til at eIDAS-samordningen av elektronisk 

identitet i EU nettopp tillot samtrafikk og samordning av de velfungerende nasjonale eID-tjenester 

som for eksempel Norge og Polen. Noe han hadde glede av nesten hver dag, i studier og i det øvrige 

samfunnslivet både i Norge og Polen. 

Lizwark satte også stor pris på at det aldri var noen kostnad for bruken av innloggingene, verken når 

Lizwark logget inn mot offentlige eller private aktører i Norge eller i EU for den saks skyld. I de 
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senere årene var også webhandel og andre ikke-offentlige systemer også tilknyttet eIDAS-systemet. 

Samme autentiseringsgrensesnitt føltes beroligende for ham, med det offentlige som en garantist for 

at rette person ble forbundet med både de offentlige og private tjenestene. Identitetstyveri og 

identitetssvindel var sjelden eller aldri noe det ble snakket om fordi sikkerheten hele tiden var 

ivaretatt i systemet på en god og kontinuerlig oppdatert måte. 

 

NTNUs fremtidsscenario som systemeier og systemintegrator 
Alle identitetsbaserte tjenester ved NTNU er i 2020 for lengst basert på en og bare en elektronisk 

identitet, som i utgangspunktet er den nasjonale eID, uansett om det er en norsk eID, eller en eID fra 

et EU-land som vi har tillit til. Innlogging skjer via en felles offentlig autentiseringsportal med 

hensiktsmessig tilleggsfunksjonalitet for autorisering, omruting av tilleggsinformasjon fra berørte 

organisasjoner (dvs. NTNU mv.) til tjenesteeier (NTNU mv.). Hvilken informasjon som omrutes til 

en hvilken tjeneste er avhengig av den tilknytningen som brukerne har til institusjonene. I tilfeller 

hvor flere institusjoner er assosiert med en gitt eID-bruker, må bruker gis anledning til å velge 

hvilken av disse som skal tilby disse tilleggsinformasjonene til en gitt tjeneste brukeren ønsker å 

logge inn på. 

 

Sett i retrospektiv i 2020 var Feide fra Uninett den første nasjonale autentiseringsportalen som ble 

integrert med hell ved NTNU, og NTNU bidro allerede den gangen med verdifulle krav og innspill 

for å gjøre portalen til en suksess både for institusjonen og brukerne. I en god dialog med Uninett ble 

den gode funksjonaliteten i Feide (felles elektronisk ID i UH-sektoren) foreslått overført til Norges 

felles offentlige eID-autentiseringsportal, med tillegg av «on demand» overføring av 

tilleggsinformasjon ved innlogging. Denne informasjonen er i praksis institusjonsdefinert, brukernær 

informasjon som overføres fra NTNU til tjenestene via eID-autentiseringsportalen. Tjenestene selv 

spesifiseres hvilke tilleggsinformasjoner som er ønsket, og så er det opp til institusjonen å tilby disse 

tilleggsdataene. I tillegg til et standard sett av opplysninger (organisasjonstilknytning osv.) var det 

dermed også mulig å spesifisere institusjonsspesifikke tilleggsdata fra NTNU for å tilfredsstille 

behovene fra enkelte offentlige NTNU-tjenester som benyttet eID-autentiseringsportalen.  

Denne typen funksjonalitet for overføring av organisasjonstilknytning mv. hadde tidligere vært 

basert på LDAP-overføring av data i Uninetts Feide-system. Nå ble denne funksjonaliteten tilbudt, 

selv for bruk mot EU-brukere, gjennom ulike portaler ved NTNU, inkludert selvregistreringsportaler 

ved oppmelding til studier der. eID-systemet (inkludert portalfunksjonalitet mot eIDAS) slapp på 

denne måten å være oppbevaringssted for slike supplerende opplysninger. Totalt sett ble denne 

utvidelsen av det offentlige autentiseringssystemet en vinn-vinn-situasjon for både 

autentiseringssystemet, brukerstedet og tjenesteyter. 

Brukeren ble fortsatt holdt løpende orientert om datautvekslingen gjennom varsling ved første gangs 

autentisering, og ved endring av hvilke opplysninger som overføres fra NTNU til tjeneste, og på sitt 

eget nasjonalspråk eller ut fra hva som var valgt som primært språk for vedkommende. 

 

Til slutt kan vi heve blikket litt, og kort se litt på betydningen av de nasjonale identitetskortet i denne 

sammenhengen: Nasjonalt ID-kort og tilsvarende EU-baserte IT-kort var på sin side integrert med 

institusjonens adgangskontrollsystem, og hadde erstattet det interne adgangskortet som både 

studenter og ansatte hadde brukt tidligere. Både dørlåser og vektere hadde avlesningsutstyr for det 

nye ID-kortet både gjennom kontaktfri (nærfelts-) avlesning og gjennom chip (en gammel, sårbar og 

lite brukt opsjon i 2020). Studentene (og de ansatte) fikk koplet sin eID med NTNUs 

studentinformasjonssystem (og ansattinformasjonssystem) ved første gangs innlogging til Innsida 

ved NTNU (eller en annen intern tjeneste) med NTNUs ansatt- og studentinformasjonssystemer 
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(Paga og FS). Dermed var behovet for ID-kort-produksjon dekket, med unntak av noen utenlandske 

studenter som hadde ulike pass og identitetskort uten tilstrekkelig funksjonalitet. Heldigvis var 

mange europeiske kort kompatible takket være det intenss standardiseringsarbeidet som var drevet 

fram innen EØS og EU-området.  

Ønsker til egenskaper ved eIDAS – sett fra bruker- insitusjons- og 
tjenesteytersted 
 

 En løsning med eID fra EU (og Norge) må oppleves som brukervennlig om den skal få 

vesentlig gjennomslag, og av større betydning for NTNU og andre statlige organisasjoner. 

Hvis ikke, vil sektorvise løsninger (for nivå 1, 2 og kanskje 3) fortsette å leve, med de 

kostnadsmessige utfordringene som ligger i håndteringen av brukere fra EU. 

 Feide (fra Uninett) er sektorens løsning i dag, og det er lagt ned en betydelig innsats i å ta 

den i bruk også internt i NTNU på både eksternt nåbare systemer, og mer innomhus pregede 

systemer. Skal tilsvarende nasjonale autentiserings/autoriseringsløsninger mv. tas i bruk mot 

eIDAS for å tilby brukere fra EU (og Norge) tjenester på like fot, må de inneholde 

tilsvarende eller bedre funksjonalitet enn Feide. Uninett arbeider nå med Dataporten som 

etterkommer til Feide, og har forslag om en sektorvid løsning (PIUU). Ideelt sett bør den 

felles offentlige eID-løsningen tilpasses slik at den er tilstrekkelig til å dekke NTNU sitt 

behov. 

 eID bør alternativt samordnes med sektorløsningene (deriblant Feide), og gjerne transparent 

og toveis tillate at brukere som skal ha tilgang til tjenester på et gitt sikkerhetsnivå kan 

autentiseres og autoriseres med overføring av supplerende informasjon. I tillegg må 

naturligvis ordningen bidra med signeringsmulighet med ikke-benekting og andre 

tillitstjenester. 

 Et viktig moment i forhold til forslaget er at henting av bedriftsintern informasjon som 

tjenesten(-e) trenger (slik som studietilhørighet) blir mulig gjennom 

autentiseringsportalen/eID-portalen. Dette bør være en fleksibel funksjonalitet både med 

standarddata og med institusjonsvalgte data, samtidig som brukerne gis anledning til å kunne 

se hvilke opplysninger som overføres til tjenestested, både ved første gangs bruk, og når 

typen informasjoner som overføres endres. 

 I tillegg vil enkelte tjenester foretrekke å få en anonymisert «handle» som identitet, så lenge 

denne er unik for brukeren, enten på sesjonsnivå, eller som en permanent identifikator som 

ikke kan knyttes til andre personidentifiserende data. Dette kan være viktig i forbindelse 

med spørreundersøkelser som foretas over tid, og andre samfunnsnyttige funksjoner hvor det 

må vites at man forholder seg til ekte og unike individer. Det anbefales at om slike data ikke 

tilbys direkte gjennom eIDAS-systemet, så bør det være mulig å sette opp at NTNU som 

(studie-) tilknytning til brukeren skal kunne sette opp tilleggsdata for denne eID mot de 

tjenester som NTNU tilbyr selv, og tredjepartstjenester ved NTNU. 

 Tjenester med krav til nivå 3 og 4 sikkerhetsnivå (og tilhørende nivå i EU) bør ha funksjoner 

i eID-tjenesten, som blant annet for innloggingsportalfunksjoner gir mulighet for tvungen ny 

pålogging eller styrket identitetsverifikasjon ved aksess til spesielt følsomme tjenester, selv 

om SSO måtte være i bruk. Det foreslås også at tidsperioden før avlogging ved ikke-bruk 

kan være konfigurerbar for hver enkelt tjeneste, basert på tjenesteyters vurdering av deres 

konfigurerte sårbarhet, uten at dette dermed gir single sign-out fra hele innloggingen. 
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Høringsinnspill til forslag om lov om gjennomføring av EUs 
forordning om elektronisk identifisering og tillitstjenester for 
elektroniske transaksjoner på det indre marked» 
 

Til §2 i lovforslaget henvises det til frivillige sertifiseringsordninger mv. Både tjenesteyterne og 

brukerne av tjenestene kan oppleve identitetstyveri eller identitetssvindel, med påfølgende 

konsekvenser på liv, helse, økonomi, anseelse med videre. I §5 i lovforslaget framgår det ikke noen 

form for straffansvar for konsekvenser som følger av forsettlige eller uaktsomme handlinger som 

fører til identitetstyver, identitetssvindel med videre. Dette bør etter vårt skjønn vurderes å inngå i §5 

som mulige straffereaksjoner ved slike alvorlige tillitsbrudd. 
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Vedlegg 1: 

 

Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering 
(eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre 
marked - Høringsinnspill fra IME-fakultetet 
 

Sett fra et samfunnssikkerhetsperspektiv er det ingen vesentlige grunner til ikke å implementere EU sin nye 

eIDAS-regulering i norsk lov. En del punkter i reguleringen kan gjøre godt sikkerhetsarbeid lettere. Men andre 

punkter i reguleringen kan føre til sikkerhetsutfordringer som myndigheter og brukersteder må være klar over 

og håndtere riktig. Særlig er det viktig å bruke de mulighetene reguleringen gir til å holde rede på det reelle 

sikkerhetsnivået nettsteder kan forvente av elektronisk identifikasjon, slik at offentlige og private nettsteder 

kan bruke denne teknologien riktig. 

 

Dagens norske ordning for elektronisk identifikasjon og elektroniske signaturer har en rekke svakheter, delvis 

gjennom et uklart regelverk og lite fokus på personvern, og delvis fordi de eksisterende systemene er 

sikkerhetsmessig svake. Implementeringen av eIDAS-reguleringen er en utmerket anledning til å revidere 

dagens norske ordning, særlig med tanke på å presist beskrive det reelle sikkerhetsnivået slik at teknologien 

kan brukes riktig. 

 

Under følger en kort skissemessig oversikt over hva elektronisk identifikasjon er, noe som er nødvendig for å 

forstå det sikkerhetsmessige innholdet i eIDAS-reguleringen. Deretter følger en tildels detaljert oversikt over 

noen av problemene med dagens norske ordning for elektronisk identifikasjon. Til slutt kommer våre 

anbefalinger knyttet til gjennomføringen av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og 

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked. 

. 

 

Hva er elektronisk id? 
 

På internett er det i utgangspunktet vanskelig å vite hvem du snakker med. Innlogging er prosessen en person 

gjennomgår for å overbevise et nettsted om at han er en bestemt bruker. Den vanligste prosessen er at personen 

oppgir et brukernavn og et passord, men det finnes mange andre måter å gjøre innlogging på. 

 

Å håndtere innlogging kan ofte være dyrt for nettsteder. En måte å redusere kostnaden er å overlate 

innloggingen til en eller flere dedikerte innloggingsportaler. Når en person forsøker å logge inn på et nettsted 

blir han sendt videre til innloggingsportalen. Personen overbeviser innloggingsportalen om at han er en bestemt 

bruker, og innloggingsportalen går så god for det overfor nettstedet. Dermed blir personen logget inn som 

denne brukeren. 

 

Tradisjonelt har brukernavn på internett hatt liten eller ingen kobling til personnavn eller annen identitet. For 

mange formål er det godt nok og har gitt oss en viss grad av anonymitet på internett. Men det er en rekke 

situasjoner der nettsteder har behov for å koble en innlogging til en person. En elektronisk identitet (eID) er en 

måte for en person å logge inn på et nettsted slik at nettstedet får vite personens identitet. 

 

Siden en elektronisk identitet er knyttet til identiteten til en spesifikk person, er utstedelse av identiteten viktig. 

Utstedelsen av identiteten er vanligvis forskjellig fra bruken av identiteten og er en svært viktig del av 

systemet. 
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Noen ganger ønsker man å knytte digital informasjon til en spesifikk person, litt på samme måten som en 

håndskreven signatur knytter et papir til en person. Dette kalles en elektronisk signatur (esignatur). For å 

gjenkjenne en persons elektroniske signaturer har man såkalte sertifikater. Et sertifikat kommer fra en 

sertifikatutsteder. 

 

Tradisjonelt er det vanlig å bruke esignaturer og sertifikater som byggeklosser til å gjøre eID, men det er også 

mulig å gjøre eID på andre måter, for eksempel ved hjelp av en innloggingsportal. 

 

I tradisjonelle systemer for esignatur og eID har brukeren en hemmelig nøkkel som lagres på et smartkort. 

Siden smartkort kan mistes må ethvert slikt system ha en måte å tilbakekalle elektroniske identiteter. I andre 

typer systemer gir det ikke nødvendigvis mening å tilbakekalle en identitet. Uansett, dersom en eID har blitt 

kompromittert må de nettstedene som avhenger av eID-en få beskjed, slik at de kan oppdage og håndtere 

eventuelle urettmessig bruk av eID-en. 

 

Om sikkerhetskrav 
 

Sikkerhet er essensielt for eID og esignatur. Sikkerheten, eller styrken, i en eID kan litt forenklet beskrives ved 

spørsmålet «Når nettstedet har latt en gitt person logge inn, hvor sikre er vi på at den personen faktisk logget 

inn.» Tilsvarende kan vi spørre «Når vi ser en esignatur fra en gitt person på et elektronisk dokument, hvor 

sikre er vi på at den personen faktisk signerte dokumentet.» 

 

I bunnen av eID-er og esignaturer ligger kryptografi. Styrken i denne kryptografien er typisk høy. Men 

kryptografien er bare en del av eID-en eller esignaturen, og styrken til systemet vil vanligvis være mye lavere 

enn styrken til kryptografien. 

 

En god måte å beskrive styrken i en eID eller esignatur er å beskrive hvilke ressurser og muligheter en angriper 

trenger for å bryte sikkerheten i systemet. Eksempler kan være mulighet for å lure brukeren til et nettsted 

(såkalte phishing-angrep), kompromittere brukerens datamaskin eller muligheten til uriktig å få utstedt 

elektroniske identiteter i andres navn. Merk at styrken til et gitt teknisk system kan variere med hvordan 

systemet brukes og hva det brukes til. 

 

Det er svært viktig å være klar over at styrken til et system vil variere (typisk synke) med tiden, selv om 

systemet i seg selv er uforandret. Grunnen til det er at angriperens evne vil øke med tiden, og teknologiske eller 

andre forhold som ligger til grunn for sikkerheten kan endres. 

 

Brukergrensesnittet til en eID vil vanligvis være svært viktig for sikkerheten. 

 

 

Hva inneholder eIDAS-reguleringen? 
 

eIDAS-reguleringen (med tilhørende dokumenter) definerer eID og til en viss grad sikkerhetskrav til disse. For 

eksempel defineres det tre sikkerhetsnivåer på eID-er, lav, betydelig og høy. Disse er i stor grad definert 

nettopp i forhold til en angripers ressurser og muligheter. 

 

Sentralt i reguleringen er en ordning for gjensidig aksept av eID-er. Det er også krav om interoperabilitet som 

er nødvendig for at gjensidig aksept skal gi mening, samt en rekke gode bestemmelser om samarbeid mellom 

medlemsstatene innenfor sikkerhet. 

 

Reguleringen definerer også esignaturer og tilhørende sertifikater, men her benyttes andre sikkerhetsnivåer enn 

for eID-er. En avansert esignatur tilhørende en gitt person skal for eksempel bare kunne lages med en nøkkel 

som er under denne personens kontroll. En kvalifisert tilbyder er en tilbyder som er underlagt særlig tilsyn og 
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krav. En slik tilbyder kan utstede kvalifiserte sertifikater, som sammen med et kvalifisert 

esignaturfremstillingssystem kan lage kvalifiserte esignaturer. 

 

Det er også bestemmelser for referanseformater for avanserte esignaturer for å gjøre gjensidig aksept 

meningsfullt. 

 

Ord som «rimelig» og «pålitelig» brukes for å beskrive det forventede sikkerhetsnivået for esignaturer, men for 

en variant av kvalifiserte esignaturer som kalles kvalifiserte segl skal dataene seglet beskytter formodes å være 

uendret, noe som antyder et svært høyt forventet sikkerhetsnivå. 

 

Dagens norske ordning 
 

«Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor» 

(«rammeverket») definerer fire sikkerhetsnivåer, men de er i stor grad definert ved til dels vage krav til rutiner 

og teknologi. Det ville vært bedre å basere sikkerhetsnivåene på henvisninger til angripers evner, slik som 

eIDAS-reguleringen delvis legger opp til. 

 

«Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor» («kravspesifikasjonen») har en del svakheter. 

• Den tillater nøkkelpar som brukes for eksempel til både signering og kryptering, samtidig som dokumentet 

selv påpeker at dette ikke er klokt. Det bør innskjerpes at dette ikke er tillatt. 

• Dagens kravspesifikasjon tillater bruk av Java i nettleseren. Det bør ikke lenger være tillatt, i alle fall ikke 

for systemer rettet mot almenheten. 

• Det stilles krav om at CRL-er skal arkiveres. Det er behov for å arkivere CRL-er slik at de ikke i ettertid 

kan tukles med. Slik kan brukerstedene slippe å arkivere CRL-er. 

• Det stilles krav om at OCSP-svar skal arkiveres av sertifikatutsteder. Det er feil, siden dette i praksis fører 

til at sertifikatutstederen må lagre svært mye informasjon om brukerne sine. I stedet er det brukerstedet 

som skal arkivere OCSP-svaret som en del av sine logger (når personinformasjonen uansett lagres). 

• Kravspesifikasjonen er svak på personvern. For eksempel anbefales det bruk av klientsertifikater med TLS, 

uten å stille krav om at klientsertifikater ikke skal sendes i klartekst. 

 

Det er verdt å merke seg at dagens norske systemer rettet mot almenheten er gjennomgående svake (se f.eks. 

https://eprint.iacr.org/2013/329) og er sårbare overfor phishing eller kompromitterte datamaskiner. 

 

ID-porten har på mange måter vært et gjennombrudd for bruk av eID i offentlig faktor. Men ID-porten 

introduserer noen sikkerhetsproblemer. En viktig del av sikkerheten i et eID-system er å sørge for at brukeren 

og systemet er enig om hva brukeren forsøker å gjøre. Medmindre integreringen i ID-porten gjøres riktig kan 

denne informasjonen forsvinne. Ikke alle systemene i ID-porten er integrert riktig. 

 

Et annet sikkerhetsproblem er såkalt «engangspålogging», der brukeren gir datamaskinen sin rett til å logge på 

nettsteder uten ny innlogging. Om brukerens datamaskin er kompromittert kan det i praksis nulle ut eventuell 

sikkerhet i en eID. Nettsteder kan melde seg ut av «engangspåloggingen», men det er svakheter i ID-porten 

som kan la angripere omgå dette, særlig i kombinasjon med dårlig integrering av eID-er. 

 

I dag må man legge til grunn at angripere med relativt få ressurser kan kompromittere innloggingen til tusenvis 

av norske borgere, og at få borgere er i stand til å motstå målrettede angrep fra angripere med selv moderate 

ressurser. 

 

Anbefalinger 
 

Høringsnotatet vurderer muligheten for å ikke notifisere noen norske eID-er, for dermed i praksis å unngå 

virkningen av reguleringen. Selv om en slik løsning skulle vise seg å være juridisk tillatt, vil det være rart om 

https://eprint.iacr.org/2013/329
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Norge skulle bestemme seg for å ikke notifisere noen eID-løsninger. Det vil blant annet frata norske borgere en 

eventuell mulighet for å bruke sine eID-er i resten av EØS. 

 

Svake rutiner ved utstedelse kan føre til at utenlandske borgere kan ha flere elektroniske identiteter, noe som 

kan føre til problemer i Norge. Et annet problem som høringsnotatet ikke går dypt inn i er når norske borgere 

skaffer seg en elektronisk identitet i utlandet. Formodentlig skal denne eID-en gjenkjennes i Norge på samme 

måte som borgerens norske eID-er. Det vil da være et alvorlig problem om svake rutiner i andre land fører til 

feilaktig utstedte eID-er for norske borgere. Det betyr at det kan bli viktig for Norge å holde rede på 

sikkerheten i andre europeiske land. 

 

Integrasjon mot utenlandske eID-er er et særskilt problem. Som nevnt tidligere er integrasjonen av norske eID-

er i ID-porten langt fra perfekt. Dersom også utenlandske eID-er skal integreres er det viktig at dette skjer 

på en måte som ikke svekker sikkerheten. 

 

Behovet for integrasjon vil typisk gjøre «engangspålogging» til en mulighet. Vi stiller oss bak Lysne-utvalget 

som anbefaler at bruken av innloggingsportaler til engangspålogging begrenses. 

 

Personvern er ikke nevnt i vesentlig grad i reguleringen og diskuteres ikke inngående i høringsnotatene. Lysne-

utvalgets anbefaler at tilsynsmyndighetene kartlegger personinformasjon som tilflyter eID-leverandørene. 

Dette blir vanskeligere når man samtidig må holde orden på utenlandske systemer som brukes i Norge. 

 

Det er viktig å holde orden på den reelle styrken i systemer som brukes i Norge. Dette er utfordrende nok i dag, 

men blir vesentlig mer komplisert om utenlandske systemer også skal brukes. Det er særlig viktig i forhold til 

esignaturer og esegl som juridiske bevis, der dommerne må ha en korrekt forståelse av styrken for å kunne 

vurdere bevisstyrken i en esignatur, for eksempel. 

 

Avsnittene over viser at det er viktig at tilsynsmyndighetene gjør god bruk av bestemmelsene om samarbeid og 

«peer-review» i reguleringen. Det er viktig at tilsynet og myndighetene også bruker disse ordningene for å 

hjelpe norske systemer til å bli bedre og mer brukervennlige. 

 

For å holde rede på den reelle styrken i systemer må tilsynene ha tilgang til all dokumentasjon. Erfaringsmessig 

er det en fordel om denne dokumentasjonen er åpen for alle interesserte parter. 

 

Det er også vesentlig at tilsynet har tilstrekkelig teknisk kompetanse (eventuelt knytter til seg teknisk 

kompetanse) og ressurser til å drive et effektivt tilsyn. 

 

Lysneutvalget anbefaler varsomhet med å rulle ut tjenester med sensitive personopplysninger til hele 

befolkningen, begrunnet i at eID-systemene våre er svake. Dette blir viktigere hvis eIDAS-reguleringen skulle 

føre til at enda svakere eID-er i bruk i Norge. 

 

Som antydet i den overstående beskrivelsen av dagens norske ordning har eksisterende norsk regelverk en del 

svakheter. Det vil være nyttig å bruke denne anledningen til å revidere regelverket og følge opp Lysneutvalgets 

anbefaling om å utarbeid én tydelig definisjon av sikkerhetsnivåene. 

 


