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Svar på høringen: Forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig 
sektor  
 
 
Universitetet i Oslo takker for muligheten til å uttale seg om høringen: Forslag til strategi for bruk av eID 
og e-signatur i offentlig sektor. 
 
Vi har sendt høringen ut til aktuelle miljøer hos oss, og vi har mottatt en uttalelse: fra USIT 
(Universitetets senter for informasjonsteknologi) ved  konstituert IT-direktør Lars Oftedal: 
 
”Universitetet i Oslo (UiO) er en av de største brukermiljøene såvel som tilbydere av elektroniske 
tjenester inne UoH sektoren. UiO er positive til at et nytt fokus er satt på hvordan elektroniske identiteter 
skal kunne brukes av borgerne i interaksjon med offentlige (og private) virksomheter og hvordan 
forskjellige systemer for slik identifisering mv. skal samvirke.  
 
Høringen er imidlertid ikke tydelig nok hva angår hvilke konsekvenser forslaget vil ha i praksis, verken 
for UoH sektoren eller generelt.  
 
UiO anvender i stor grad FEIDE som autentiseringsløsning, både for interne og eksterne tjenester.  
Troligvis vil også utenlandske tjenester bli  tilgjengelig for UiOs brukere  i løpet av kort tid, gjennom 
kryssfødereringer via FEIDE infrastrukturen.  Det er svært viktig for UiO  
at de valgte løsningene som i dag fungerer etter sin hensikt vil fortsette å gjøre dette også etter at de 
foreslåtte løsningene er implementert.  
 
Føderering og/eller samtrafikkløsninger åpner for en rekke personvernrelaterte problemstillinger. Blant 
annet er samkjøring av data en problemstilling som må belyses nærmere. Videre er innholdet i attributter 
fra ulike kilder ikke nødvendigvis identiske fordi de har samme eller liknende betegnelse.  Bruk av slik 
data uten å foreta en kritisk  
vurdering av om datakvaliteten i slik sammenheng er tilstrekkelig for et konkret formål kan være svært 
uheldig.  
 
Ved utveksling av attributter er det videre av avgjørende betydning at  partsforholdet, både formelt og i 
praksis,  er i samsvar med de roller og det ansvar bla. personopplysningsloven krever.  
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UiO er videre opptatt av at bruken av fødselsnummer som primærnøkkel for  samtrafikk må vurderes 
grundigere og det må undersøkes i hvilke tilfeller det finnes muligheter for å anvende 
anonymiseringsmekanismer ift. de identifikatorene som blir tilgjengelige for de enkelte tjenestene eller 
sektorene.  
 
Rent praktisk ser det ut til at det allerede finnes en del aktører i  markedet som tilbyr tjenester på de ulike 
nivåene.  Selv foruten BankID er dette troligvis tilfelle.  UiO mener det er hensiktsmessig å vurdere 
hvorvidt noen slike eksisterende løsninger, sektorspesifikke eller ikke, kan gjøres allmenne, hvor dette 
kan gi gevinster i form av ikke bare tid og  
penger, men også erfaring fra praktisk drift i stor skala.  
 
For UiO selv er det som nevnt viktig at eksisterende løsninger innenfor sektoren stadig vil fungere, 
forhåpentligvis med forbedret funksjonalitet. Eventuelle fellestjenester må operere slik at brukermiljøene 
får en stor grad av forutsigbarhet i form av kostnader ved bruk, noe som bla. syntes å utelukke 
transaksjonsbasert vederlagsfastsettelse. Tilpasning til  
samtrafikknavnet må være spesifisert iht. internasjonalt anerkjente standarder, bla. fra Liberty Alliance.  
Det må ikke kreves bruk av eller tilgang til lukkede formater, standarder eller komponenter i løsningen.” 
 
Universitetet i Oslo håper denne uttalelsen vil gi nyttige innspill i det videre arbeidet med saken. 

Med hilsen 
 
 
 
Geir Ellingsrud   
Rektor  

Tove Kristin Karlsen 
 Kst. universitetsdirektør 
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