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Elektronisk identifisering (eID)
• En forutsetning for eForvaltning
med avanserte tjenester
• Utviklingen mot ”Pin-kode
kaoset” må stoppes
• Sikkerhet og personvern må stå
i fokus – bevegelige mål
• ”The final solution” finnes ikke
• Dette er en trinnvis prosess,
med ulike ”byggeklosser” som
skal falle på plass etterhvert
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Strategiprosessen og delbeslutninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategigruppe nedsatt 3Q 2006
Forslag til helhetlig strategi lagt frem februar 2007
Første regjeringsbehandling – høring
Over 100 innspill, høringsmøte
Drøfting i FAD, politisk behandling høsten 2007
Regjerigsbehandling og beslutninger 1Q 2008
Opprettelse av DIFI en parallell prosess
Kom i gang i 2008 – eID viktig strategisk oppgave

• Samtrafikknavet vil bli en av de første
felleskomponentene i en offentlig IKT-arkitektur
(jfr. St. meld. 17 (2006-2007))
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Strategiske beslutninger ang. eID
• Felles offentlig rammeverk for eID og e-signatur i
kommunikasjon med og i offentlig sektor skal
medvirke til samordnede vurderingar av sårbarhet
og sikkerhet ved tilgang til tjenester på nett.
Rammeverket er publisert av FAD og det skal være
veiledende for alle statlige og kommunale
virksomheter. DIFI skal forvalte rammeverket.
• DIFI er ansvarlig for å etablere og drive et
samtrafikknav for eID og e-signatur som kan
håndtere felles offentlig ID og aktuelle eID fra
markedet samt tilby felles pålogging. Navet skal
utvides med en håndteringsfunksjon for nasjonalt
ID-kort når dette er på plass.
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Strategiske beslutninger ang. eID - 2
• Skattedirektoratet (SKD) og DIFI utvikler i
samarbeid et opplegg for en felles offentlig eID på
sikkerhetsnivå 3.
• Alle statlige virksomheter som tilbyr elektroniske
tjenester til innbyggere som krever bruk av eID på
nivå 3 eller lavere, skal kunne akseptere felles
offentlig eID i tjenestene sine så snart den er
distribuert til brukerne og samtrafikknavet er på
plass for å håndtere den.
• Tjenesteportalene Minside og Altinn skal ta i bruk
samtrafikknavet så snart som mulig etter at det er
blitt etablert.
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Strategiske beslutninger ang. eID - 3
• Utstedelse av en offentlig eID på sikkerhetsnivå 4
skal skje i samband med JD sitt prosjekt om et
nasjonalt ID-kort.
• FAD vil legge frem for regjeringen spørsmålet om
utstedelse og bruk av virksomhets-eID i offentlig
sektor.
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Felles offentlig infrastruktur for eID –
brukeren skal ha valgfrihet
eID nivå
3
(MinID+)

Nasjonalt
IDkort

BankID
Buypass
Andre

Samtrafikknav

NAV
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Minside
Al

Hva skjer i 2009 og fremover
• Samtrafikknav og eID nivå 3 (MinID forløper)
• Første samlet versjon av felles infrastruktur
tilgjengelig for brukerne og etatene
• Rammeverket – veileder, videre forvaltning,
rådgiving og kompetanseoppbygging
• Ny versjon Kravspesifikasjon for PKI
• Nye felles kravspesifikasjoner (nivå 3)
• Forretningsmodeller for bruk av eID fra markedet
• Internasjonale utfordringer – EU har sterk fokus på
eID, e-signatur og e-dokumenter;
tjenestedirektivet kan sette føringer
• Behov for virksomhetssertifikater i offentlig sektor
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