Skate-sak 9/2022
Vedlegg 1 – Kort redegjørelse for områdegjennomgangen av ID-forvaltningen.
Overordnet informasjon om områdegjennomgangen er inntatt i saksframlegget.
Områdegjennomgangen er tilgjengelig i sin helhet på regjeringen sine sider:
https://www.regjeringen.no/contentassets/fc0f9e0edef4440cb1ef5e8dd8ffad0e/07-09-2021hovedrapport.pdf (hovedrapport) og
https://www.regjeringen.no/contentassets/fc0f9e0edef4440cb1ef5e8dd8ffad0e/07-09-2021tilleggsrapport.pdf (tilleggsrapport)
Den forrige regjeringen fikk presentert områdegjennomgangen og tok stilling til videre oppfølging av
de foreslåtte tiltakene. Arbeidet med eID på nasjonalt ID-kort ble da avsluttet.
I det følgende vil det redegjøres for utvalgte funn i områdegjennomgangen og oppfølgingen av disse.
•

Anbefaling: Utarbeide strategi for ID-forvaltningen forankret i regjeringen
o En helhetlig strategi for ID-forvaltningen er så langt ikke utarbeidet
o Deler av utfordringsbildet er omhandlet og fulgt opp gjennom eID-strategien, som
etter planen skal til høring i starten av juni d.å.

•

Anbefaling: Tydeliggjøre at norsk pass og nasjonalt ID-kort er gyldige fysiske ID-bevis, samt
stille krav til disse for tilgang til offentlige tjenester og ytelser. I tilleggsrapporten er det
videre gitt anbefalinger om tiltak for å sikre utbredelse av nasjonalt ID-kort.
o Det er sendt ut på høring et forslag til forskrifter om utenlandske borgeres rett til
nasjonalt ID-kort. Høringsfristen er 3. juni d.å.
o Det er også oppe til diskusjon hvilken funksjon oppholdskort og asylsøkerbevis bør
ha.

•

Anbefaling: Leverandøren anbefaler i tilleggsrapporten at det iverksettes tiltak for å sikre
framgang i realiseringen av «UNIK» og at en styrker sikkerheten ved utstedelse av private
eID-er. Sikkerheten til private eIDer vil styrkes ved at det blant annet settes krav til status
«UNIK» i Folkeregisteret.
o Det gjenstår fremdeles å gjennomføre teknisk og juridisk tilrettelegging i
justissektoren for å kunne etablere "UNIK" i Folkeregisteret.
o Anbefalingen følges opp i forbindelse med eID-strategien, med mål om å stille krav til
status "UNIK" for utstedelse av eID på nivå høyt.
o EØS-registreringsordningen diskuteres fremdeles.
o Det er fremdeles uavklart hvilke krav til dokumentasjon av identitet som innenfor
EØS-avtalen kan stilles til EØS-borgere for å kunne oppnå "UNIK" identitet i Norge.

•

Anbefaling: Realisere digital ID-kontroll. Blant annet ved å muliggjøre at ID-kontrollen som
gjennomføres ved pass- og ID-kontor kan benyttes som grunnlag for utstedelse av private
eID-er. Videre, tilrettelegge for at biometrisjekk ved hjelp av teknologiske løsninger for
kontroll av bruker og fremvist ID-bevis ved utstedelse av private eID-er, med og uten fysisk
oppmøte, kan gjennomføres.
o Tiltaket er fulgt opp i e-ID strategien under mål 2.

o

•

Politiets ID-tjeneste (tidligere TOVE) er en sikker og effektiv app for ID-kontroll som
leveres av politiet i Norge. Appen støtter alle norske pass og nasjonale ID-kort samt
flere utenlandske pass og ID-kort (primært EØS-dokumenter).

Anbefaling: gjenbruk av bilde og signatur opptatt ved utstedelse av pass og nasjonale ID-kort
o Politiet og Statens Vegvesenet arbeider for at data kan gjenbrukes ved utstedelse av
førerkort.

