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Anmodning om utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og -signatur
Jeg viser til tidligere kontakt vedrørende finansbransjenes rolle i digitaliseringen av Norge,
senest på vårt kontaktmøte 9. februar.
Finans Norge mener det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og esignatur. Den bør omfatte alle tilbydere av og brukersteder for slike tjenester, og ikke være
begrenset til BankID og bank som brukersted, noe som naturlig nok var tema i forbindelse
med ny finansavtalelov.
I en pressemelding fra departementet av 8. februar går det frem at regjeringen skal lage en
ny strategi for eID som etter planen skal være klar i løpet av året. Her går det frem at man vil
vurdere om det er behov for en offentlig utstedt eID på høyere sikkerhetsnivå enn det som
finnes i dag. Med det offentlige sterkere inne på tilbydersiden når det gjelder eID, og med
stadig flere offentlige brukersteder, er det også i det offentliges interesse at
ansvarsforholdene avklares.
I møtet den 9. februar ble det også nevnt at regjeringen jobber med to stortingsmeldinger
hvor det er mulig at disse temaene er berørt, eller eventuelt kunne berøres. Jeg har notert at
det var snakk om en stortingsmelding om datadreven økonomi og innovasjon, og en om den
digitale grunnmuren.
Finans Norge vil svært gjerne komme i dialog med departementet om behovet for en
utredning av ansvarsforhold for bruk av elektronisk ID og -signatur.
Jeg ser frem til å høre fra deg vedrørende dette.
Med vennlig hilsen
Finans Norge

Idar Kreutzer
administrerende direktør
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