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Strategi for bruk av eID i offentlig sektor 2017 - 2025
Bakgrunn
I tildelingsbrevet for 2016 har Difi fått i oppdrag å utarbeide enny eID strategi. Oppdraget er blant
annet gitt fordi kontraktene om bruk av eID nivå 4 i ID-porten utløper i november 2018 og eIDAS
forordningen er under implementering. Om kort tid forventes avklaring om opsjonen for eID på
nasjonalt ID-kort vil bli benyttet.

Forslag til beslutning:
Skate tar orienteringen til etterretning

Presentasjon av saken
Dagens eID-løsninger i offentlig sektor fungerer godt, og bidrar til nytte for brukerne og forenkling for
forvaltningen. Brukerne velger hvilken eID de vil benytte, kan gjenbruke eID-ene de har til de fleste
tjenester i forvaltningen og eID-er fra markedet kan også benyttes til tjenester utenfor offentlig sektor.
Forvaltningen må kun forholde seg til ett integrasjonspunkt og én samarbeidspartner, som håndterer
videreutvikling og brukerstøtte sentralt.
Ny eID-strategi må fortsatt ivareta brukervennlighet, effektivitet og de grunnleggende behovene for
bruk av eID i offentlig sektor. I tillegg må strategien ta hensyn til nye behov, best mulig kost/nytte, og
forventet utvikling i samfunnet. Både økonomisk og teknologisk forventes vesentlige endringer i
strategiperioden og strategien bør åpne for nye digitale muligheter.
Arbeidet med ny eID-strategi gjennomføres som et prosjekt i Difi. Prosjektet vil ha en intern og en
ekstern referansegruppe. Skatevirksomhetene og andre etater som har særlig interesse av eIDområdet, vil bli invitert til å delta i den eksterne referansegruppen Prosjektet går frem til 1.7 og det
planlegges tre møter i den eksterne referansegruppen - i april, mai og juni.
Prosjektet vil jobbe iterativt og legger opp til 5 leveranser:
Leveranse 1: «As is» beskrivelse – hva er dagens situasjon
Leveranse 2: Behov – hvilke basisbehov må ivaretas, hvilke nye behov bør løses i strategiperioden
Leveranse 3: Fremtidsbeskrivelse – basert på kunnskap og trender/forventet utvikling
Leveranse 4: «To be» leveransemodeller – basert på behov og fremtidsbeskrivelsen utarbeides
scenarier for fremtidig bruk av eID i offentlig sektor med tilhørende
levereansemodeller
Leveranse 5: Strategi for bruk av eID i offentlig sektor 2017 – 2025 – strategidokumentet vil være
kortfattet og vise et klart veivalg for bruk av eID i offentlig sektor i strategiperioden
Strategien skal sikre at offentlig sektors behov for hensiktsmessige eID-løsninger blir godt ivaretatt
også etter at kontraktene med dagens markedsleverandører utløper i november 2018.
Strategien vil bli presentert i Skate-møtet 14. september 2016.
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