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Trondheim høringssvar gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og 
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked 
 

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 03.11.2015 på høring forslag til gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifisering og 
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner på det indre marked og om opphevelse av direktiv 
1999/93/EF. Høringsfristen er 01.03.2016. 
 
I høringsnotatet foreslås det en ny lov som gjennomfører forordningen, samtidig som lov av 15. av 
juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur oppheves. 
 
Formålet med endringene er å legge til rette for økt elektronisk samhandling mellom 
næringsdrivende, borgere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene i EU/EØS og 
dermed bidra til sterkere økonomisk vekst i det indre marked. 
 
Trondheim kommune har ingen innvendinger mot selve formålet med Gjennomføring av EUs 
forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det 
indre marked, men vi har likevel noen innspill. 
 

 På side 6 i høringsnotatet står det: «Den enkelte virksomhet må gjøre selvstendige 
sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger og avgjøre hvilke sikkerhetstjenester og hvilket 
sikkerhetsnivå den har behov for, i tråd med deres sikkerhetsmål og - strategi.» Dette vil 
kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Riktignok er situasjonen 
allerede i dag at virksomhetene må gjøre selvstendige sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger 
og avgjøre hva som er tilstrekkelig sikkerhetsnivå, men det kan se ut til at dette arbeidet vil 
bli mer omfattende med den nye forordningen. Konsekvenser for kommunesektoren må 
utredes.  
 

 For kommuner som bruker andre løsninger enn ID-porten for (sikker) innlogging, vil loven 
føre til at man må skifte ut disse og gå over til ID-porten.  Trondheim kommune mener det 
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er positivt at offentlig sektor har samme felles innloggingsløsning (ID-porten), men det vil 
være en kostnad for en del kommuner å anskaffe nye versjoner av eksisterende løsninger 
eller nye løsninger som støtter ID-porten. For kommunesektoren vil det også kunne ta en 
del tid å implementere nasjonal løsning (ID-porten) hvis konsekvensen er nye versjoner av 
eksisterende løsninger eller anskaffelse av nye løsninger.  
 

 På side 12 i høringsnotatet står det: «Forordningens bestemmelser om elektronisk 
identifisering gjelder for notifiserte («notified») eID-løsninger («electronic identification 
scheme») og offentlige myndigheters plikt til å anerkjenne andre lands notifiserte 
elektroniske identitetsbevis («electronic identification means»). Kommunene har mange 
løsninger der det er registrert personnummer eller D-nummer, som begge er på 11 siffer. 
Det vil kreve omfattende endringer i eksisterende systemer eller ved etablering av nye 
tekniske systemer, og dermed administrative og økonomisk kostander, å sette disse 
løsningene i stand til å håndtere ID-nummer med annen lengde. Systemene er stort sett 
hardkodet for å håndtere det 11-sifrede nummeret, og det kan være ganske omfattende å 
tilpasse disse løsningene til å akseptere andre typer ID-nummer. Dette har 
kommunesektoren erfart for eksempel i ankomstsentrene i Råde og Sør-Varanger. Vi ser at 
elektroniske pasientjournalsystem i primær- og spesialisthelsetjenesten ikke uten videre 
godtar DUF-nummer, som er på 12 siffer. 

 

 På side 35 i høringsnotatet står det: «Elektroniske tjenester og fagsystemer er som oftest 
avhengig av at utenlandske brukere kan identifiseres gjennom fødselsnummer/d-nummer 
eller organisasjonsnummer». Forordningen kan få økonomiske og administrative 
konsekvenser ved at alle utenlandske brukere må få et norsk id-nummer, med 
konsekvenser for folkeregisteret.  
 
Trondheim kommune mener at det er lite hensiktsmessig å basere seg på å videreføre en 
avhengighet til norsk fødselsnummer/d-nummer i elektroniske tjenester og fagsystem. 
Isteden bør disse systemene tilpasses for å håndtere den informasjonen som kommer 
gjennom tillitstjenestene, se side 14 i høringsnotatet om minimumskravene for dette. 
Samtidig må det etableres en mekanisme som sikrer at en person som blir identifisert via 
en utenlandske eID og senere får tildelt norsk fødselsnummer eller d-nummer, ikke 
fremstår som en annen person dersom vedkommende logger seg på via ID-porten med 
norsk eID. (En motsatt variant er nevnt på side 17; hvordan en person med norsk 
fødselsnummer skal gjenkjennes dersom vedkommende logger seg på med en utenlandsk 
eID.) 
 

Det vil ta tid før alle fagsystem kan få støtte for å håndtere utenlandske identitetsopplysninger 
som alternativ til norske fødselsnummer og d-nummer og organisasjonsnummer. Trondheim 
kommune mener likevel det er riktigere å gi støtte til og etablere mekanismer for en slik overgang, 
enn å satse på at norsk e-forvaltning fortsatt skal være avhengig av fødselsnummer i alle 
prosesser. 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
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Elin Rognes Solbu 
kommunaldirektør 

Ola Eirik Klingen 
IT-rådgiver 
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