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Høringsuttalelse — forslag om ny forskrift om id-kort
Det vises til elektronisk oversendelse den 12. mars 2010 av høringssak fra
Arbeidsdepartementet "Høring fra AD — forslag om ny forskrift om id-kort — innføring av krav om
id-kort for renholdsbransjen, samt enkelte endringer i ordningen for bygge- og anleggsbransjen".

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIF1) har fått ansvar for å etablere en felles infrastruktur for
elektronisk identitet (eID) i offentlig sektor. En slik infrastruktur er i St. meld. nr 17 (2006-2007)
Eit informasjonssamfunn for alle pekt på som et tiltak som kan bidra til at innbyggerne gis et
tilbud om flere elektroniske tjenester, som fremstår på en helhetlig og brukervennlig måte. Det
er også lagt vekt på at flere nettjenester i offentlig sektor vil føre til mindre bruk av ressurser til
administrasjon.

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet har fått utført en samfunnsøkonomisk
analyse av nasjonalt program for elD. Analysen viser at det er et potensial på flere milliarder
kroner i årlige innsparinger når offentlige elektroniske tjenester er etablert, utbredt og tatt i bruk.
For å oppnå dette er det en forutsetning at befolkningen har og bruker elektronisk ID.

Det er over 2,1 millioner nordmenn som har den offentlige elD-en MinID og antallet øker stadig.
MinID er en elD på mellomhøyt sikkerhetsnivå. Difi arbeider nå med en strategi for utbredelse
av elD på det høyeste sikkerhetsnivået ("nivå 4"). Det høyeste sikkerhetsnivået må bl a benyttes
for alle tjenester som innebærer behandling av sensitive personopplysninger. Mange kommuner
og etater planlegger nye elektroniske tjenester som vil kreve nivå 4.

En offentlig utstedt nasjonal elD på sikkerhetsnivå 4 er under etablering på det Nasjonale ID-
kortet som skal kunne benyttes som reisedokument i Schengen-området. I tillegg har Difi nylig
inngått kontrakter med Buypass AS og Commfides Norge AS som innebærer at elD på nivå 4
utstedt av disse to leverandørene, kan benyttes for tilgang til offentlige elektroniske tjenester
gjennom ID-porten.

Som en del av arbeidet med en strategi for utbredelse av elD på nivå 4 er det naturlig at Difi
også ser på alternative bærere, eksempelvis om en slik elD kan legges på kort som i
utgangspunktet har en annen funksjon. Helsetrygdkort, studentkort, ansattekort etc. kan være
aktuelle.

På denne bakgrunn ønsker Difi at det i forslaget til forskrift om ID-kort blir tatt høyde for at det
på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å legge til rette for elD på slike kort. Ovennevnte
strategiarbeid er nettopp påbegynt så det er for tidlig å ha noen klar formening om det vil bli en



del av det offentliges satsning på utbredelse av elD på høyeste sikkerhetsnivå, å tilby
innbyggerne å få elD på id-kort, ansattekort etc. Det er strenge prosedyrer for utstedelse av elD
som vil måtte ivaretas og finansieringsspørsmålet må løses. Difi vurderer det likevel slik at det
vil være gunstig å unngå en endring av forskriften som nå er på høring, dersom elD på id-
kortene som omfattes av forskriften skulle bli en del av strategien.

En måte å ivareta dette på kan være å innarbeide et nytt annet ledd i forskriftsutkastets § 6 med
følgende ordlyd:

"På et senere tidspunkt kan det bli lagt til rette for å legge elD på id-kortet."

Det vil da være mulig å inkludere krav om funksjonalitet for elD neste gang det skal arrangeres
offentlig anbudskonkurranse om kortutstedelsen.

For øvrig har Difi ingen konkrete innspill til forskriftsutkastet. Det er viktig at forskriften får krav
og tiltak som kan avhjelpe problemet med ugyldige ID-kort i omløp. På denne bakgrunn støtter
Difi forslaget i § 7 annet ledd som innebærer at tilsynsmyndighetene kan inndra ugyldige id-kort
og den nye bestemmelsen i § 5 som presiserer kortutsteders plikter med hensyn til
identitetskontroll og føring av registre.
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