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Høring – forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor 
 
Sarpsborg kommune er glad for å få anledning til å uttale seg om denne strategien. Som mange 
andre kommuner venter vi spent på når eID og e-signatur er klart til bruk.  Vi er opptatt av å 
kunne tilby våre brukere tjenester til alle døgnets tider, og for å kunne etablere denne servicen 
fullt ut, er vi avhengige av at denne funksjonaliteten er på plass.  Så er det opp til oss å trykke på 
våre leverandører, slik at vi kan sluse input fra innbyggerne direkte inn i relevante fagsystem.   
Som leder for bl.a. servicetorget er disse problemstillingene aktuelle for meg daglig, og hilser 
dette strategiforslaget velkommen 
 
 
Rammeverk for autentisering 
Sarpsborg kommune er i hovedtrekk enige i de konklusjonene som ligger i rammeverket.  Så 
langt man kan se pr. i dag vil de 4 sikkerhetsnivåene være tilstrekkelig til å løse våre behov i 
overskuelig fremtid. Sarpsborg kommune føler også at forholdene mellom sikkerhetsnivå 3 og 4 
for eID er hensiktsmessig utformet, og gir tilstrekkelig sikkerhet for våre behov.   
 
Strategiens hoveddokument 
Sarpsborg kommune slutter seg i hovedtrekk til de anbefalinger som gjøres i kapittel 4, 5 og 6. 
Det er en god strategi å opprette en offentlig eID , som skal være gratis i bruk for den enkelte.  
Det vil sikre det offentliges ønskede bruk av funksjonaliteten inn i sine tjenester, og det sikrer 
enkel tilgang for enkeltpersoner så vel som virksomheter. Det er også lurt å bruke etablerte organ 
som Brønnøysundregistrene, til å løse for eksempel utstedelse av virksomhetssertifikater.  Denne 
etaten har allerede flere virksomhetsrettede oppgaver og det er effektiv bruk av ressurser og 
legge flere tjenester av samme type hit.   
 
Når det gjelder det skisserte tidsløp, er planlagt iverksettelse av de enkelte løsninger 
tilfredstillende nært i tid i forhold til Sarpsborg kommunes behov. 
 
 
Forretningsmodeller 
Sarpsborg kommune synes den valgte forretningsmodell er et lurt valg. En sentralisert 
forretningsmodell vil sikre både privatpersoner og virksomheter et tilfredstillende tilbud.  Denne 
modellen har selvsagt sine ulemper, men Sarpsborg kommune mener fordelene oppveier dette. 
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Statens og markedets rolle 
Sarpsborg kommune tror det er lurt å bruke de etablerte organer/myndigheter, både til utdeling 
av sertifikater og id-kort, forvaltning av løsninger og trafikknav, samt forretningsmodeller.  
Norge er et lite land og man kan ikke stole på markedskreftene i en sak det det offentlige har så 
vidt store interesser i å få en løsning på plass. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elin Sande Herlovsen 
Seksjonsleder kommunikasjon og service 


