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Høring – forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i 
offentlig sektor. 
 
Fagutvalget for IKT er et utvalg opprettet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet for 
å bidra til å følge opp og videreutvikle IKT-funksjonen og fagforståelsen i fylkesmanns-
embetene, og til å rådgi departementet i styring av fagområdet. 
 
Både for innbyggerne, kommunene og for oss er en strategi for å etablere en felles offentlig 
eID og e-signatur viktig å få på plass for å lykkes i forhold til mange av de nettbaserte 
prosjektene fylkesmannsembetene er involvert i og de som er planlagt framover i tråd med 
målene i e-Norge2009. 
 
Vi ønsker på denne måten å gi et felles svar og synspunkter på FAD’s nye strategi. Vår 
høringsuttalelse er forsøkt tilpasset inndelingen i høringsdokumentet og de områdene i 
strategiforslaget det spesielt er bedt om tilbakemeldinger på. 
 

1. Rammeverk for autentisering og uavviselighet 
 
Når det gjelder forholdet mellom sikkerhetsnivå 3 og sikkerhetsnivå 4 for eID oppfatter vi 
dette slik at selvdeklarasjonsordningen for løsninger som tilfredsstiller Kravspesifikasjon for 
PKI i offentlig sektor på nivå Person Standard, Person Høyt og Virksomhet og som forvaltes 
av Post- og teletilsynet, er en start på en sammenslåing av de to sikkerhetsnivåene. Dette ser 
vi på som en svært hensiktsmessig forenkling både for oss og brukerne i forhold til hvilke 
tjenester som krever hvilket sikkerhetsnivå. 
 
I forhold til antall sikkerhetsnivåer, er vi av den oppfatning at det ikke er behov for flere 
nivåer. 
 

2. Forsyning av innbyggere med eID og e-signatur 
 
For at innbyggerne skal ta i bruk en nettbasert tjeneste som krever eID og e-signatur, må 
løsningen være billig, sikker og enkel å ta i bruk.  
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Det er derfor ikke ønskelig at hver enkelt etat utsteder sitt eget kort, men at samme kort kan 
brukes på alle løsninger i offentlig sektor og på sikkerhetsnivå 3 og 4. Det må i tillegg være 
bortimot gratis å anskaffe og bruke for innbyggeren, samtidig med at bruksfrekvensen på 
kortet må være såpass høyt at det ikke havner i en eller annen skuff. 
 
Må du selv gjøre noe aktivt for å få utstedt et eget nasjonalt ID-kort for å få utført en 
nettbasert tjeneste på sikkerhetsnivå 4, noe som en gjennomsnittsinnbygger kanskje har behov 
for 1 til 2 ganger i året eller mindre, sier det seg selv at utbredelsen av tjenesten blir liten. Skal 
du i tillegg betale mye for kortet, må det knyttes flere funksjoner til det for at du skal gå til 
anskaffelse av det.  
 
Et ID-kort som kun har som tilleggsfunksjon at det kan brukes som ID-kort innen Schengen-
området, vil nok de fleste innbyggere oppfatte som en unødvendig anskaffelse. Full 
passfunksjonalitet vil etter vår mening være et helt nødvendig suksesskriterium. 
 
Alternativet (eller som et tillegg) til et eget nasjonalt ID-kort, er selvsagt å bruke et kort som 
allerede er utbredt. Veldig mange innbyggere er i dag kjent med og bruker påloggings-
prosedyrer tilsvarende eID og e-signatur-løsninger i sin egen nettbank gjennom BankID.  
 
 
 

5. Forretningsmodell for punktene ovenfor. 
 
Vi er glad for at prinsippet med økonomisk forutsigbarhet for offentlige virksomheter er tatt 
inn som et av prinsippene gruppen har lagt til grunn for rammene for hvilke modeller som kan 
etableres. Slik forretningsmodellen som ble anbefalt i forbindelse med etableringen av 
sikkerhetsportalen var, ble de foreslåtte transaksjonskostnadene svært høye med en 
uakseptabel uforutsigbarhet i forhold til årlige kostnadene for etatene. 
 
Hvilken av de to forretningsmodellene som skal velges, har vi ingen bastante meninger om. 
Som gruppa beskriver har begge modellene både fordeler og ulemper. Men vi tror, som 
gruppa, at en sentralisert forretningsmodell vil være den modellen som gjør at mange 
offentlige virksomheter raskere vil skifte fra papirbaserte og manuelle kanaler til elektroniske 
kanaler. 
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