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Sak 8/2022, Ny nasjonal strategi for eID
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
KDD og Digdir har utarbeidet et utkast til ny Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor. Strategien har
vært på departementsforeleggelse, og etter planen gjennomføres regjeringsbehandling tidlig i juni og
strategien sendes på påfølgende høring midten av juni.
Forslag til beslutning:
Skate gir sin tilslutning til hovedlinjene i strategien og ber Skates AU og arbeidsgruppen under AU
innarbeide Skates råd i denne saken i forslag til høringsuttalelse fra Skate til ny e-ID strategi

Presentasjon av saken
Dagens strategi for bruk av eID er fra 2008. Denne har fungert godt og gitt god utbredelse av eID.
Likevel er det utfordringer tilknyttet enkelte brukergrupper, samt en markedssituasjon som synliggjør
behovet for en ny strategi. Arbeidet er gjort sammen med KDD i henhold til mandatet for ny nasjonal
strategi for eID med tilhørende mål. Strategien er en oppfølging av digitaliseringsstrategien for offentlig
sektor 2019-2025, samt beslutninger som følger områdegjennomgangen for ID-forvaltningen. Arbeidet
styres av en styringsgruppe som består av Katarina de Brisis (KDD), Knut Bjørgaas (Digdir) og Frode
Danielsen (Digdir).
Det er en interdepartemental referansegruppe for arbeidet. Referansegruppen har gjennom flere
iterasjoner gitt sine innspill på utkastet til strategien. Innspillene fra referansegruppen har blitt håndtert
og bearbeidet i oppdaterte utkast. Dokumentet har nylig vært på departementsforeleggelse, og
departementene ga i praksis sin tilslutning til eID-strategien. Strategien behandles i regjerningen tidlig i
juni.
Strategien består av fem mål
1. Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de
har behov for
2. Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker,
kostnadseffektiv og helhetlig
3. Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt
4. Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen
5. Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivåer skal være
kostnadseffektiv og god.
Ny nasjonal strategi for eID inneholder 20 «regjeringen vil» tiltak, som skal understøtte realiseringen
av strategien. Tiltakene er overordnet beskrevet i strategien, men vil detaljeres ytterligere i en
handlingsplan. Strategien ventes vedtatt av regjeringen i løpet av september.
En oppsummering av mål og tiltak i strategien ligger vedlegg 1. Den endelige strategien forventes å
være rundt 40 sider
Det er forventet at hele strategien sendes på høring i midten av juni. Skate AU har nedsatt en
høringsgruppe for et eventuelt høringssvar fra Skate.
I dette Skate-møte forslår vi at Skate diskuterer:
• Hvilke av de 20 «regjeringen vil» tiltakene som ansees viktigst for å adresse tverrgående
utfordringer i forvaltningen.
• Om det er særskilte forhold arbeidsgruppen under AU bør vektlegge i utkast til høringssvar fra
Skate.
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--Saken vil bli framlagt av Digdir
Saksframlegget er utarbeidet av Digdir
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