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En sterk digital identitet er avhengig av god kvalitet i ID-forvaltningen

Fremtidsbildet i følge Gartner Research

Kilde: Gartner (2021), Debunking 4 Myths Around Citizen Digital Identity

Nye løsninger for Digital ID utvikles globalt
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eIDAS-reguleringen skal legge til rette for grensekryssende
tjenester
NO service
eIDAS Node
Finland

DK Service

eIDAS Node
Denmark

Denmark e-ID
(NemID)

eIDAS
infrastructure
eIDAS Node
Sweden

eIDAS Node
Norway

ID-porten

Norwegian e-ID
(BankID)

Det digitale indre markedet er driveren for EU

Kun 59% av innbyggerne i EU innehar en eID som i teorien kan benyttes i tjenester på tvers
av landegrenser.
Kun et mindretall av EU-landene har gjort det mulig å benytte eID fra andre EU-land i sine
egne tjenester.
Den virkelige bruken av eID på tvers av landegrensene er minimal.

Dagens bruk kun i offentlige tjenester er for begrenset og dekker ikke målsetninger.

Revisjon av eIDAS-forordningen: Staten må sørge for at eID på
høyt nivå er tilgjengelig og gratis for alle
Felles krav

•

Harmonisert løsning i alle land

•

Harmonisert forretningsmodell

•

En digital lommebok-app på telefonen

•

Inneholder attesterte bevis

•

Tvungen aksept i de fleste sektorer, også
bank

•

Store plattformer som Amazon
Google,Facebook må akseptere

Brukerkontroll

En digital lommebok innfører en ny måte å dele atributter og
data på
tjeneste.no

Sluttbruker

For å
gjennomføre
denne tjenesten
trenger vi mer
informasjon

EU eID

Walle
t

EU eID

Walle
t

EU eID

Walle
t

EU eID

Walle
t

For tjenesten
trenger du

For tjenesten
trenger du

For tjenesten
trenger du

Del atributter med
tjenesten

Linnings attest

Linnings attest

Linnings attest

Linnings attest

Konto nummer

Konto nummer

Konto nummer

tjeneste.no

Takk!
Vi kan nå gå videre

Konto nummer

Wallet-tilbyder

Skatteetaten

Attestert
attributttilbyder Offentlig

Attestert attributt
tilbyder - Finans

Bank

Endringene utfordrer også hvordan data skal utveksles i EU.
Her i Singel Digital Gateway

Når brukeren selv kontrollerer sin eID og attributter, kan
aktørenes rolle og prosesser endres i vårt nasjonale økosystem

