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Høring-forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor 
 
Vi viser til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 12. mars 2007 om høring 
om forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor. 
 
Samordna opptaks styre har behandlet saken som sirkulasjonssak.  
 
Vi har følgende høringsuttalelse: 
1. Samordna opptak finner at de foreslåtte sikkerhetsnivåene oppfyller våre behov. Innenfor   
      vår virksomhet er det naturlig å skille mellom åpen informasjon, personinformasjon og     
       sensitiv personinformasjon. Vi gir i dag bare tilgang til de to første typene og møter  
       kravene til sikkerhetsnivåene 1 og 2. Vi ser ikke behov for flere nivåer enn de som er  
       definert i rammeverket. 
   
2.   Samordna opptak støtter at en ordning for forsyning av brukere med eID på sikkerhetsnivå   
      3 etableres av Skattedirektoratet. 
 
3.   Samordna opptak har p.t. ikke behov for utveksling av informasjon mot enkeltbrukere  
      med sikkerhetsnivå 4, slik dette er definert i høringsdokumentene. Vi støtter like fullt  
      forslag A på dette punktet, altså et nasjonalt ID-kort med en offentlig utsteder, for 
       eksempel gjennom politiets passutstederfunksjon. 
   
 4.   Samordna opptak støtter at det legges til Brønnøysundregistrene å utvikle og utstede en  
       virksomhets-eID. Innenfor vårt system vil bruk av slik ID kunne være aktuelt både i  
       forbindelse med datautveksling over nett mellom SO og universiteter og høgskoler i 
       det samordnede opptaket og mellom skoler/fylkeskommuner og SO ved datautveksling  
       knyttet til drift av den nasjonale vitnemålsdatabasen. Vi ser også at slik eID vil kunne ha 
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      ytterligere anvendelsesområder og ber om at utvikling av en virksomhets-eID kommer  
     raskt i gang. 
   
5.  Samordna opptak støtter etablering av et offentlig samtrafikknav for eID og e-signatur. Det   
     vil være svært uhensiktsmessig å måtte forholde seg til en rekke ulike tilbydere av eID og  
     å vedlikeholde våre systemer for dette. 
   
6.  Samordna opptak mener at bare dersom bruk av eID over nett er kostnadsfritt for brukerne   

og brukerstedene vil bruk av eID kunne få den utbredelsen og den nytten som er 
målsettingen. Vi støtter således høringsforslaget på dette punktet. 
 

7.  Tidsplanen for innføring av en felles elektronisk ID i offentlig sektor har så langt ikke blitt  
     fulgt. Dette har hatt en negativ effekt på arbeidet med å tilby tjenester som skal nyttiggjøre   
     en slik eID. Vi støtter den aktuelle tidsplanen og vil utvikle egne tjenester som bygger på  
     at planen blir gjennomført etter oppsatt skjema. 
 
    Med vennlig hilsen 
 
 
    Hanne Krogh 
    Styreleder     Olaf Svorstøl 
          Daglig leder 
 
 
 


