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Høring - Forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for
sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer)
Vi takker for hø ringsinvitasjonen.
I og med at denne høringen er nært knyttet sammen med Moderniseringsdepartementets høring om Forslag til
endring av forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) av 2004-0625 nr 988, vedlegger vi vårt høringssvar på den høringen.
ErgoGroup er heleiet et datterselskap av Posten Norge AS, og dette hø ringssvar er utformet sammen med Posten
Norge og utgjør konse rnets svar.
Bruk av selvdeklare ri ng
Ut fra de alternativer for godkjenningsordninger som departementet skisserer, støtter vi selvdeklarering som en
hensiktsmessig løsning. Valg av enkleste og rimeligste alternativ for godkjenning anser vi som fordelaktig for alle
parter, samtidig som det opprettholdes kontroll med godkjente sertifikattyper forbruk i det offentlige.
Høringsnotatets pkt 2.6, gebyr
Vi vil peke på behovet for å holde gebyr for selvdeklarering på et rimelig nivå. I høringsnotatet estimeres Post- og
Teletilsynets etableringskostnader knyttet til ordningen til ca kr 800.000, og at antall sertifikattyper som
selvdeklareres neppe vil overstige 10. Etter vårt syn vil et gebyr, som tar sikte på å fullfinansiere ordningen for
tilsynet, bli uforholdsmessig dyr for sertifikatutstedere. Selv om antall sertifikattyper som selvdeklareres blir lavt,
vil det bli behov for mange deklarasjoner i og med at ny selvdeklarering må sendes når produkter eller
kravspesifikasjonen fra det offentlige endres.
Ordningen vil være obligatorisk for å kunne tilby kommunikasjonsløsninger

til forvaltningen. Etter vårt syn er det

da viktig at det ikke fastsettes gebyrer som i realiteten blir et etableringshinder, noe som vil føre til færre tilbydere
og heller ikke vil tjene forvaltningens behov for alternative tilbydere.
I og med at det primært er brukeretatene i forvaltningen som vil nyte godt av den kontroll/sertifisering av tilbyderes
sertifikatprodukter som vil skje gjennom selvdeklarasjonsordningen, foreslår vi at ikke bare deklarantene, men også
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brukerorganisasjonene, bidrar til finansiering av ordningen. Dette kan som et forslag realiseres gjennom de p riser

forvaltningenmå betale for å benytte sikkerhetsportalen.
Vi ser at Moderniseringsdepa rtementet tar sikte på å finansiere ordningen inntil videre , noe som vi støtter som et
viktig tiltak for å få god oppslutning rundt ordningene innledningsvis.
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