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Høring - Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning NOU 2016: 27    

Samferdselsdepartementet viser til oversendelse fra Finansdepartementet som nevnt over 

datert 20.12.2016. 

 

Vi har forelagt høringsbrevet vedrørende NOU 2016:27 for Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet ved vårt brev av 26.01.2017 i det vi fant at det var behov for 

dette, jf oppfordring til dette i siste avsnitt i Finansdepartementets høringsbrev. 

 

I  brevet av 26.01.2017 har vi spesielt gjort Nkom oppmerksom på NOUens punkt 3.1.4 

"Tilbydere av posttjenester ved formidling av verdisendinger" og ba om eventuelle innspill fra 

Nkom i den anledning. 

 

Vi viste også til Nkoms brev av 25. april (ikke 16. mars som tidligere angitt) 2016  

"Vedrørende høring – NOU 2015:12 – Ny lovgivning" der det fremgikk at Nkom også er 

tilsynsmyndighet etter e-signaturlovens § 16a. 

 

I dette brevet viste Nkom til at kravspesifikasjonen for PKI (Public Key Infrastructure) i 

offentlig sektor - versjon 2.0 - stiller krav om at identifikasjonsprosedyrene som gjennomføres 

ved utstedelse av Person-Høyt sertifikater skal oppfylle hvitvaskingsregelverkets 

identifikasjonskrav.  

 

Vi ba også om at eventuelle innspill med bakgrunn i dette ville bli oversendt oss. 



Side 2 

 

 

Nkom har oversendt oss sine kommentarer ved brev av 23. mars 2017.  Vi vedlegger brevet i 

sin helhet i det vi antar at det vil kunne være til god hjelp for Finansdepartementet. Se for 

øvrig også forslag til ny ordlyd i hvitvaskingsforskriften § 1 nr.4 dersom KMD ikke 

viderefører kravspesifikasjonen for PKI i offentlig sektor. 

 

For øvrig har vi mottatt kopi av Postens høringsinnspill datert 29. mars 2017.  Vi har merket 

oss at Posten AS støtter utvalgets konklusjon på side 38 i utredningen i det det sammenfaller 

med Postens synspunkter. 

 

Utover dette har vi ingen kommentarer. 

 

Med hilsen  

 

 

Heidi Kvalvåg (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Sven-Erik Iwe 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

 

Kopi: 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

 

Vedlegg 
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