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Høringssvar – forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for 
sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer) 

Vi takker for høringsinvitasjonen, og vil med dette levere Buypass sitt høringssvar.  
 
Buypass as leverer løsninger basert på bruk av elektroniske signaturer til private og offentlige aktører 
som Norsk Tipping, Posten, Trygdeetaten og Altinn. Over 150.000 personer benytter i dag Buypass 
Smartkort med digital signatur.  
 
Høringen bør ses sammen med Moderniseringsdepartementets høring om forslag til endring av 
forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltingen (eForvaltningsforskriften) av 2004-06-25 
nr 988. Vi vedlegger vårt høringssvar til Moderniseringsdepartementet. 
 
Buypass er positive til at det etableres en selvdeklarasjonsordning for sertifikatutstedere. Vi ser 
imidlertid noen utfordringer med at kravene baseres på Moderniseringsdepartementets 
”Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor”, heretter omtalt som Kravspesifikasjonen. Vi oppfatter 
Kravspesifikasjonen som et nyttig hjelpemiddel ved offentlige instanser vurdering og anskaffelse av 
løsninger med bruk av eID/e-signaturer. Forskrift til selvdeklarasjon bør etter vår oppfatning ikke 
henvise direkte til Kravspesifikasjonen. Dette begrunnes i punkt 1 og 2 under.  
 
1. Kravspesifikasjonen omfatter langt mer enn utstedelse av sertifikater 
Under følger de punktene som vi mener ikke er relevante ift en selvdeklarasjon for sertifikatutstedere: 
 
Pkt. 3.3. i Kravspesifikasjonen. Sertifikatutsteder er ikke nødvendigvis den som leverer 
integrasjonspakke(r). Leveranser til Trygdeetaten er et av flere eksempler på dette. 
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Pkt. 7.1, 7.2 og 8.1.7 i Kravspesifikasjonen. Sertifikatutsteder er ikke nødvendigvis den som leverer 
signaturvalideringssystem, signeringsfremstillingsapplikasjon, samt løsning for WYSIWYS. 
Sertifikatutsteder er i flere tilfeller kun en underleverandør av deler av signaturvalideringssystemet, 
noe Altinn og Sikkerhetsportalen er eksempler på.  
 
Pkt. 8.3 (med underpunkter) i Kravspesifikasjonen. Dette er primært knyttet til bruksmiljø. Der hvor 
sertifikatutsteder også er leverandør av programvare/tjenester for bruk på klientsystemer er det, etter 
hva vi kjenner til, pr. i dag ingen sertifikatutstedere som tilfredsstiller krav i blant annet pkt. 8.3.3.  
 
2. Forutsigbarhet for aktører i det norske markedet 
Aktuelle utstedere i det norske markedet investerer langsiktig i oppbygging av PKI-infrastruktur og er 
avhengig av forutsigbarhet i de offentlige rammebetingelser. Vi oppfatter det slik at Kravspesifikasjon 
kan endres uten de samme formelle prosesser som er påkrevet ved endring av forskrift. Endringer i 
lover og forskrifter bør etter vår oppfatning: 

• være underlagt en formell prosess hvor aktuelle leverandører gis mulighet for 
uttalelser/kommentarer 

• varsles i god tid slik at leverandør gis mulighet til å gjennomføre nødvendige tilpassninger 
 
 
Så langt vi kjenner til er det allerede klausuler i kontrakter mellom valgte leverandører til Altinn 
(Lånekassen) og Trygdeetaten som krever at selvdeklarasjon gjennomføres når slik ordning trer i kraft.  
 
Hvis kravene blir iht punkt 2.2 i høringsnotatet, som knyttes direkte til Kravspesifikasjonen inkludert de 
punkter som er nevnt i punkt 1 i dette høringssvar, vil dette gjøre det vanskeligere for 
sertifikatutstedere å kunne gjennomføre en selvdeklarasjon.  
 
Vi foreslår derfor at relevante krav fra Kravspesifikasjonen tas inn som en del av forskriften. Ved 
eventuelle endringer av krav, vil dette medføre endring av forskrift. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Administrerende direktør 
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