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 Høringssvar – forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor 
 
 
 

Vi viser til Deres brev datert 12. mars 2007. Vi har gjennomgått forslag til strategi for 
eID og  e-signatur i offentlig sektor, og har i arbeidet sett denne høringen i 
sammenheng med høringen fra Justisdepartementet av sluttrapport om Nasjonalt ID-
kort. 
 
Patentstyrets overordnede tilbakemelding er at det utsendte forslag fra arbeidsgruppen 
danner et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, og at forslaget i det alt vesentlige 
ivaretar de hensyn som er viktige for etaten.  
 
Rammeverket. 
Patentstyret har tilpasset sine IKT tjenester til sikkerhetsnivå 3, men har et klart ønske 
om å gi kundene utvidet tilgang og nye tjenester som krever høyere sikkerhet.  
Det skisserte sikkerhetsnivå 4 synes hensiktsmessig for det vi ønsker å tilby kundene. 
Fire nivåer synes således tilstrekkelig. Kravene som angir forholdet mellom nivå 3 og 
nivå 4 virker hensiktsmessig utformet. 
 
Strategiens hoveddokument 
Det er avgjørende å etablere løsninger med høy tillit og høy utbredelse/bruk blant kundene. Den 
skisserte strategi om nasjonalt ID kort som primær strategi som primærstrategi for å realisere eID på 
sikkerhetsnivå 4, bidrar på en god måte til å få til løsninger i denne retning. Strategien tar hensyn til 
sammenhengen mellom sikkerhet, kort, tjenester og bruk på en god måte.  
 
Offentlig utstedelse av virksomhetssertifikater virker som et hensiktsmessig valg i lys av det 
offentliges rolle som distributør av nasjonalt ID-kort. Det er et klart behov for et samtrafikknav 
gjennom for eksempel Minside og Altinn. En felles arena for autentisering gir det offentlige den 
nødvendige forhandlingsposisjon til å forhandle prisene på tjenestene på veiene av kundene. Pris, 
brukervennlighet og standardisering er viktige momenter for publikum og etater både i denne og 
andre sammenhenger.   
 
Med hensyn til skisserte fremdriftsplan for etablering av eID kan det sies at etaten realiserer  
elektroniske tjenester til det sikkerhetsnivå som til enhver tid eksisterer. Det er imidlertid mange av 
de ønskede tjenester man ønsker å tilby kundene som er avhengig av eID og sikkerhetsnivå 4. 
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Forretningsmodeller  
Vi støtter den foreslåtte rollefordeling mellom stat og markedet. I det nåværende markedet med få 
reelle aktører for forsyning av eID synes det vanskelig å legge til rette for en reell og god 
konkurranse. Foreslåtte foretningsmodell med det offentlige i førersetet er det alternativet som 
best sikrer økonomiske og tekniske løsninger og betingelser som også de mindre etatene kan 
benytte seg av. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Vegar Johnsrud 
 
Rådgiver -  Juridik-politisk stab 
Patentstyret  
e-mail: vjo@patentstyret.no 
 


