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Høringsuttalelse på forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig 
sektor. 
 
Vi viser til brev datert 12.3.2007 om høring av forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig 
sektor og ønsker å komme med følgende uttalelse. 
 
Vi syns det er positivt at det offentlige vil ta en mer aktiv rolle for å få eID og e-signatur tatt i bruk i 
større utstrekning i offentlig sektor og har ingen vesentlige innvendinger til strategiforslaget.  Men vi 
ønsker å knytte noen kommentarer til det foreslåtte samtrafikknavet. 
 
DNV har valgt å ta en rolle som Validerings-Autoritet (VA) for digitale signaturer og sertifikater og har 
allerede lansert tjenester som beskrives for det foreslåtte samtrafikknavet.  Dermed er det klart at vi ser et 
behov for et slikt samtrafikknav, særlig med tanke på kommunikasjon og tilbud av elektroniske tjenester 
over landegrensene.  Men også innen et land med relativt få utstedere av eID, som i Norge, vil et 
samtrafikknav gjøre det enklere å ta i bruk eID og e-signatur.  Dessuten gir et slikt nav brukeren en viss 
frihet til selv å velge sitt tillitspunkt når det gjelder eID. 
 
For bruk av PKI-baserte eID’er, mener vi at tillitsmodellen bør være slik at sertifikat-holder (sluttbruker) 
og sertifikat-mottaker (den som skal stole på et sluttbruker-sertifikat) har forskjellige tillitspunkter, særlig 
med tanke på konflikter som kan oppstå mellom de to.   Tillitspunktet for sertifikat-holder er dennes 
sertifikat-utsteder, mens tillitspunktet for sertifikat-mottaker er samtrafikknavet i egenskap av sertifikat-
kontrollør.  Samtrafikknavet bør altså i seg selv være eller inneholde et tillitspunkt som er uavhengig av 
alle sertifikatutstedere.  Brønnøysundregistrene, som utsteder av virksomhetssertifikater og også forvalter 
av samtrafikknavet, bør derfor knytte til seg en uavhengig part til å inneha rollen som tillitspunkt 
(sertifikat-kontrollør) for sertifikat-mottakeren.  Organisasjoner som ellers i samfunnet har rollen som 
uavhengig part for tillit og tiltro, eksempelvis DNV, kan naturlig fylle en slik rolle. 



DET NORSKE VERITAS 
 
 2 
 
 
 

 
 
 Høringsuttalelse_strategi_eID_e-sign.doc 
 

 
Når det gjelder de foreslåtte tjenestene til samtrafikknavet (kap. 6.2, 2. kulepunkt-liste), savner vi 
verifikasjon av ulike typer lokalt produserte digitale signaturer med validering av tilhørende sertifikater.  
Vi mener at dette bør være en del av den funksjonaliteten som tilbys allerede i første fase, for å stimulere 
til bruk av digital signatur og mest mulig digitalisering av arbeidsprosesser. 
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