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Høringssvar - bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor 

Vi viser til høringsbrev av 12. mars 2007 med tilhørende forslag til strategi for eID og 
e-signatur i offentlig sektor. 
 
Norsk Tipping har benyttet denne type tjenester siden 2002 da selskapet åpnet for 
spilltjenester over internett. For Norsk Tipping var det en forutsetning at man hadde 
den nødvendige sikkerhet ved innlevering av spill over internett og at man kunne 
ivareta de regulatoriske krav til løsningen. Dette gjelder krav til så vel autentisering 
som verifisering, identifisering, kryptering osv.  
 
Dette var på det tidspunkt ikke tjenester som var alminnelig tilgjengelig i markedet. 
Norsk Tipping valgte derfor å inngå et samarbeid med Posten Norge gjennom deres 
datterselskap Ergo Group i det man her hadde felles interesser i å etablere en 
infrastruktur som kunne levere denne type eID/e-signatur tjenester i et åpent nettverk. 
I og med at man allerede fra starten av kunne se at dette var tjenester som det ville bli 
alminnelig etterspørsel etter, valgte man å gjøre dette gjennom et felles selskap, 
Buypass, som skulle legge til rette for åpne løsninger innenfor dette området. Norsk 
Tipping har således vært bruker av Buypass sine tjenester i fem år og vil i 2007 
omsette for mer enn 600 millioner kroner gjennom denne infrastrukturen. Dette er 
således en velprøvd infrastruktur basert på de gjeldende standarder og lovverk som for 
øvrig også flere offentlige virksomheter allerede benytter seg av. Videre benytter 
Norsk Tipping nå denne teknologien også for spill via kommisjonærnettet og etter 
planene vil alt spill hos Norsk Tipping være registrert spill ved hjelp av eID i løpet av 
2007 ved bruk av ca 1,8 millioner spillerkort. 
 
Gjennom Buypass er vi vel kjent med hva som kreves for å etablere denne type 
infrastruktur og vil av den grunn tro at det skal svært tungtveiende grunner til å 
etablere enda en løsning innenfor dette området i statlig regi. Dessuten er det allerede 
mange (statlige) aktører som allerede har tilpasset seg de løsninger som finnes i 
markedet. Dette er også løsninger som tilfredsstiller høyeste sikkerhetsnivå og en ny 
statlig løsning på et lavere sikkerhetsnivå vil naturlig nok ikke tilfredsstille alle behov 



 

innenfor statlig sektor, spesielt der hvor kravet til personvern er framtredende. I 
tillegg er det åpenbart en betydelig risiko for at et nytt statlig prosjekt vil bety 
ytterligere forsinkelser for denne typen tjenester fordi aktørene blir usikre i forhold til 
framtidige rammebetingelser. 
 
Når det gjelder de mer detaljerte forslag til løsning har ikke Norsk Tipping spesielle 
kommentarer til dette. Vår betraktning er at det må være helt spesielle grunner til 
skifte av strategi fra statens side når den nødvendige infrastruktur i praksis er så godt 
som på plass. Det virker da mer naturlig å konsentrere seg om enhetlig bruk, 
konsistente retningslinjer og en raskest mulig utbredelse av de tjenester som gir staten 
totalt sett et best mulig tjenestetilbud og de største rasjonaliseringsgevinster. 
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