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Høringssvar. 
”Strategi for eID og e-signatur i offentlig sektor” 

eforum i Standard Norge takker for muligheten til å sende inn innspill til høringen.  
Eforum har etablert et eget nettverksforum eID Brukerstedsforum, som skal fokusere på 
anvendelse av eID og elektronisk signering i næringsliv og i offentlig sektor. 
Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan anvendelse av eID og elektronisk signering kan gi 
økt sikkerhet ved elektronisk samhandling i åpne nett, samt nye og lønnsomme 
forretningsmuligheter, alt gjennom å dele erfaringer og kunnskap fra nasjonale og internasjonale 
pilotprosjekter og anvendermiljøer.  
 
Vårt høringssvar : 
Generelt. 
Den strategi som offentlig sektor kommer frem til, vil legge sterke føringer for hvordan 
næringslivet kan ta i bruk eID og elektronisk signering i sin elektroniske samhandling med norsk 
offentlig sektor, næringsdrivende imellom nasjonalt og internasjonalt samt med norske 
privatpersoner. 
Det er derfor av stor betydning av offentlig sektor i sine strategiske valg legger til rette for at 
alle anvendere i offentlig sektor, samt næringsdrivende og privatpersoner får et enkelt og 
kostnadseffektivt system og infrastruktur å forholde seg til hva angår anskaffelse og bruk av eID 
og e-signatur.  
Strategien må også ta hensyn til den raske utvikling som forventes i bruk av mobiltelefon med 
eID og e-signatur mulighet. Ref avtalen i 2006 mellom BankID og Telenor Mobil. 
 
Vårt hovedfokus: 
Det må legges til rette for at offentlige virksomheter, etater og andre i offentlig sektor, samt 
næringsdrivende fritt kan velge leverandør av eID for personer, virksomhetssertifikater med 
mer, så lenge sertifikatene samsvarer med gjeldene kravspesifikasjonen / den til enhver tid 
gjeldende standard for dette området. Det må også tilrettelegges for at norsk eID kan benyttes i 
grenseoverskridende elektroniske handlinger og at internasjonale eID/sertifikater enkelt kan 
benyttes i Norge. 
For privatpersoner mener vi at eID bør knyttes til et nytt nasjonalt pasient-/helsekort basert på 
smartkortteknologi, dette kortet må også kunne brukes internasjonalt. 
 
Det må snarest og helst  innen 2009 etableres en ny Norsk Standard som er i samsvar med 
internasjonale standarder ref ISO, ETSI og CEN.  
SEID anbefales avviklet, men vesentlige deler kan gjenbrukes i en ny norsk standard.  
Det er viktig at det offentlige bevilger midler for norsk deltakelse i det arbeidet som pågår 
internasjonalt i bla ISO TC1SC27 ”IT security technics” 
 
Det må fortsatt opprettholdes et marked for norske næringsdrivende som sertifikatutstedere og 
tjenestetilbydere knyttet til dette, det er ikke behov for at denne funksjonen tillegges 
Brønnøysundregisterene, verken for eId til bruk hos offentlige virksomheter / aktører eller for 
eID til bruk i næringslivet for øvrig ei heller for privatpersoner. 
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Offentlige grunndata fra Enhetsregisteret. 
Det må tilrettelegges for en smidig overføring av slik offentlige grunndata fra Enhetsregisteret til 
sertifikatutstedere og andre næringslivsaktører som derved kan verdiøker sine tjenester som 
bygger på denne type offentlige grunnlagsdata.  
Prisen på denne type offentlig informasjon må settes slik at næringslivs aktører kan ha en 
normal fortjenestemargin. 

Kommentarer til andre forhold: 
Sikkerhetsnivåer i det offentlige: 
Mest mulig åpen informasjon, alt annet der det er behov for autentisering og elektronisk 
signering bør skje på nivå 4.  Kun i en kort overgangsfase kan andre løsninger benyttes, maks 2 
år etter at strategien er vedtatt. 

Nasjonalt ID-kort. 
Det er ikke vist til behov for et slikt kort. 

eID til innbyggere. 
Bør skje gjennom et nasjonalt pasient-/helsekort, basert på smartkotteknologi og som kan 
benyttes internasjonalt. Ref HDIR melding fra 1997-2000 ”Mer helse i hver bit” 
I alle andre sammenhenger klarer man seg med BankID, BankID/SIM, eller passet eller vårt 
sertifikat for bil (må internasjonaliseres). 

Offentlig drevet samtrafikk-nav i Brønnøysund. 
Unødvendig og dyrt, bruk heller denne mulige finansiering et arbeide med for å få på plass en 
nasjonal samtrafikkavtale mellom tjenesteleverandører innen dette feltet. 
Se eksempel ”ehandelsmeldinger i b2b”  
”9 formidlere av ehandelsmeldinger har i dag inngått en felles samtrafikk-avtale! Disse 
formidlerne representerer over 80% av markedet for ehandelsmeldinger b2b i dag; markedet 
øker med 20 - 30% årlig. Følgende formidlere inngår i denne avtalen:  BasWare, EDB, 
ErgoGroup, Euronova, Itella, Integrasjonssystemer, Logiq, Posten, og Visma. Senter for statlig 
økonomistyring (SSØ) mener at standardisering og et godt samarbeid mellom 
meldingsformidlerne er en forutsetning for at den enkelte utsteder og mottaker av meldinger 
skal slippe å forholde seg til flere formidlere, eller til andre mottakere eller utstedere direkte.” 

Forretningsmodeller: 
Det offentlige bør oppfordre til at det opprettes en samtrafikkavtale mellom alle kommersielle og 
eventuelt offentlige tilbydere som tilfredsstiller offentlige krav til eID for personer, virksomheter, 
roller/ansatt eller profesjon. Oppgjør direkte etter avtale mellom tjenesteleverandør og kunde, 
ref brev sendt via Posten eller ovennevnte samtrafikkavtale for ehandelsmeldinger i b2b. 
På den måte opprettholdes konkurransen i markedet og et akseptabelt prisnivå. 

 

Vi håper at våre innspill blir tatt i betraktning i det videre arbeide. 

 

Med vennlig hilsen 

August Nilssen 
Kompetansenettverket eforum i Standard Norge/ 
eID Brukerstedforum i eforum 
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