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Svar ang. høring - Forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor   
 
Halden kommune har gått gjennom dokumentet ”Strategi for eID og e-signatur i offentlig sektor” 
og ønsker å gi følgende høringsuttalelser: 
 
Antall sikkerhetsnivåer for eID – er det behov for flere nivåer 
Halden kommune ser at det maksimalt er behov for 3 sikkerhetsnivåer:  

- Sikkerhetsnivå 1, 3 og 4. 
 
Halden kommune ser at det blir vanskelig for brukeren dersom man skal benytte mange sikkerhetsnivåer. 
 
Forholdet mellom sikkerhetsnivå 3 og eID og sikkerhetsnivå 4 for eID  
Halden kommune mener kravene er hensiktsmessig utformet. 
 
Nasjonalt ID kort som primær strategi for å realisere eID på sikkerhetsnivå 4 
Halden kommune støtter anbefalingen til arbeidsgruppen.  

 
Offentlig utsendelse av virksomhetssertifikater 
Halden kommune støtter arbeidsgruppens forslag.  
 
Behov for samtrafikknav – ønsket funksjonalitet? 
I dokumentet er det skissert en rekke funksjoner som et slikt nav vil kunne inneha. Halden kommune ser at dette 
er funksjoner som naturlig kan ligge inn under et slikt nav. Halden kommune har ingen forslag til 
tilleggsfunksjonalitet for dette navet. 
 
Sett i forhold til høringsinstansens planer om realisering av elektroniske tjenester for behov for eID, 
hvordan passer det skisserte tidsløpet inn i deres planer? 
Halden kommune har allerede i dag behov for en eID-løsning som krever sikkerhetsnivå 4. For oss er det derfor 
viktig at en løsning er klar så raskt som mulig. 
 
Organisering av forsyningen av eID av ulike typer – ansvarsplassering. 
Vi støtter forslag til konkretisering av ansvar for de ulike rollene i modellene.  
Forsyning av eID  bør uføres sentralt da kommunen i dag ikke har et apparat som kan ta seg av dette. 
Kommunen bør kunne benytte seg av teknologien rundt bruk av eID i sine tekniske løsninger uten  å måtte ha 
noe med distribusjon av disse. 
 
Organisering av tilbudet om et samtrafikknav – ansvarsplassering 
Vi støtter forslag til konkretisering av ansvar for de ulike rollene i modellene. 
 
Forretningsmodeller – avtaletyper og finansiering 
Vi deler arbeidsgruppens syn på at en sentralisert forretningsmodell er det beste. 



Argumentene rundt valg av forretningsmodell er i overensstemmelse med hva Halden kommune mener. 
 
Syn på statens og markedets roller slik de er beskrevet i strategiforslaget 
Vi støtter arbeidsgruppens syn på statens og markedets roller slik de er beskrevet i strategiforslaget. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Karine Engebretsen 
spesialkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 


