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Terminologi (ikke helt omforent) 

 e-ID: Elektronisk legitimasjon – for pålogging for 

eksempel 

– Brukernavn/passord 

– Brukernavn/engangspassord 

– PKI-basert sertifikat 

 Elektronisk signatur: Mekanisme for samtykke, 

med sporbarhet – se esignaturloven 

– Digital signatur = avansert elektronisk signatur = mekanisme 

basert på offentlig-nøkkel kryptografi og PKI 

 Personinformasjon = Elektronisk identitet: 

– Samlingen av all elektronisk informasjon som kan knyttes til 

en person («attributter») 



Regjeringens Digitaliseringsprogram 

(nettopp lansert) 

 Digital kommunikasjon skal bli den primære kanalen for 

dialogen mellom i) innbyggere og offentlige virksomheter, ii) 

mellom næringsliv og offentlige virksomheter og iii) internt i 

forvaltningen. 

 Egnede tjenester skal tilbys digitalt, man må aktivt velge papir / 

manuelle løsninger hvis man foretrekker det 

 Elektronisk korrespondanse skal erstatte papirbrev. Dette er 

ikke epost, men enten innsynsløsninger eller sikker 

meldingsutveksling («meldingsboks») 

 Brukersentriske tjenester 

 Gode e-ID-løsninger er en forutsetning for personaliserte, 

offentlige tjenester 

 Så godt som alle offentlige tjenester samler inn, bearbeider, 

produserer og lagrer personinformasjon i en eller annen form 

 Personinformasjon må sees i bredere perspektiv enn bare e-ID 
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Eforvaltningsforskriften 

 Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen 

 Krever at forvaltningsorganet skal ha en sikkerhetspolicy og at 
elektronisk kommunikasjon skal være tilstrekkelig sikker og 
tillitverdig 

 Anbefaler virksomhetssignatur på utgående korrespondanse 
(f.eks. melding om vedtak) 

 Vanlig epost kan normalt ikke brukes – mangel på kvittering og 
ikke sikkert og pålitelig nok 

 Forvaltningsorgan kan gi innsyn etter forsvarlig autentisering av 
bruker 

 Regulerer noe om hvordan signaturer skal håndteres dersom 
dette brukes (verifiseres ved mottak) 

 Regulerer noe om bruk av kryptering (dekrypteres ved mottak, 
ikke kryptert lagring/arkivering) 



Personinformasjon i offentlig sektor i dag 

 Folkeregisteret som felleskomponent 

– Laget mest for Skattedirektoratets formål – mindre egnet for andre 

formål, men en svært nyttig komponent 

– Tilgang gjennom kommersiell distributør – dyrt (gratis for noen) 

– Mange lokale kopier – med eller uten tilleggsinformasjon 

 Felles påloggingsløsning (ID-porten) 

– Mangler andre e-ID-relaterte tjenester (eks. avansert signatur) 

 Manglende oversikt over hvem som har eller trenger 

forskjellige typer personinformasjon 

 Utilstrekkelige løsninger for sikker (meldings-) 

kommunikasjon 

 Uhensiktsmessig regelverk 

 Manglende løsninger for samtykke og brukermedvirkning 

 Manglende teknisk samspill mellom systemer (eks. helse) 

 Manglende løsninger for formidling av autorisasjoner 



Ønsket situasjon - noen ideer 

 Ønsket situasjon eller prinsipper er ikke beskrevet noe sted 

 Program for nytt Folkeregister er startet 

– Informasjonsinnhold som en «ekte» felleskomponent for alles behov 

– Oppdateringer fra den etaten som samler inn opplysninger 

– Eller fra personen selv i noen tilfeller 

– Digital kontaktinformasjon, ikke bare fysisk 

 Regelverk tilpasset digital kommunikasjon 

– Arbeid starter på dette området 

 Oversikt over hvilken informasjon som finnes og trengs 
– Gjenbruk og utveksling, men under streng kontroll for persondata 

– «Linked Open Data» tankegang, men ikke «Open»? 

– Rammeverk og løsninger for formidling av autorisasjoner og delegeringer 

 Sikker meldingsutveksling og sikre løsninger for innsyn 
– Noe finnes, noe arbeid i gang 

– Integrasjonsløsninger for teknisk interoperabilitet 

 ID-porten som sentral komponent for samtykke? 
– Påloggingsdialog utvides med dialog om gjenbruk av personinformasjon 



Kim Camerons identitetslover 

Hva om vi legger dette til grunn? 

1. Brukerkontroll og samtykke 

2. Minimal informasjonsmengde tilpasset formål 

3. Velbegrunnede roller og formål (justifiable 

parties) 

4. Rettet identifisering tilpasset mottakeren 

5. Samspill mellom teknologi og leverandører 

(pluralism) 

6. Mennesket integreres 

7. Konsistent brukeropplevelse i forskjellige 

kontekster 



Identitetslovene for norsk offentlig sektor 

1. Brukerkontroll og samtykke 

 Personinformasjon kan utleveres/gjenbrukes ved lovhjemmel eller 

ved samtykke, eller ved nødvendighet (personopplysningslov § 8) 

 Generelt samtykke til elektronisk kommunikasjon og for bruk av 

diverse systemer (dette jobbes det med) 

– Blir omgjort til reservasjonsrett (digitalt førstevalg) 

– Sentralt samtykkeregister (reservasjonsregister) for dette 

– Sentral samtykke-/reservasjons-tjeneste (i ID-porten?) 

 Spesifikke samtykker til utlevering (lite arbeid med dette) 

– Generelt samtykke til at aktører kan dele informasjon nå og i framtid 

– Samtykke til en spesifikk deling av personinformasjon 

– Brukerdialog, eventuelt også varsling for å starte dialog 

– Konsistent brukeropplevelse og brukervennlig presentasjon 

– ID-porten (pålogging) bør ha en rolle: Du logger nå på NAV, og NAV 

har bedt om følgende opplysninger om deg fra Folkeregisteret. Er 

opplysningene korrekte, og samtykker du til utlevering? 
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2. Minimal informasjonsmengde tilpasset formål 

 Offentlige tjenester (og private tjenester) bør pålegges å spesifisere 

(deklarere og publisere) generelt hvilken personinformasjon som trengs 

for et gitt formål, og hvorfor informasjonen er nødvendig 

 Nå informasjonsplikt og innsynsrett (personopplysningslov §§ 18-24) og 

forbud mot å lagre personopplysninger som ikke er nødvendige 

 Kontrollmekanismer (automatiske og brukermedvirkning) som sjekker at 

utlevering er i samsvar med spesifikasjon når informasjon om en spesifikk 

person skal utleveres 

 Deklarasjon kan også omfatte semantikk av informasjon ol. 

 

 Eksempel: Tysk ID-kort inneholder personinformasjon (Tyskland har ikke 

folkeregister) 

 Informasjon kan utleveres fra kortet bare dersom en tjeneste har et 

autorisasjonssertifikat utstedt av tysk myndighet – dette verifiseres i selve 

kortet 



Identitetslovene for norsk offentlig sektor 

3. Velbegrunnede roller og formål 

 Vite hvem som er avgiver og mottaker av informasjon 

 Er det fornuftig fra brukerens perspektiv at informasjon X 

utleveres fra register Y til tjeneste Z? 

 Brukeren må ha tillit til aktører og mekanismer, og valg av 

mekanismer må oppfattes som relevant for formålet 

 

 Eksempel: 

– Noen har motforestillinger mot bruk av e-ID fra private mot offentlige 

tjenester (tippekort, BankID) 

– Mange har motforestilling mot bruk av privat, personlig e-ID (som MinID, 

BankID) i jobbsammenheng 
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4. Rettet identifisering tilpasset mottakeren 

 I praksis fødselsnummer overalt i norsk offentlig sektor 

 Fødselsnummer kan bli erstattet av ny identifikator 

– Utredes som del av program for nytt Folkeregister 

 I hvor stor grad er dette egentlig et problem? 

 Hvis problem, bør alternativ identifisering brukes (se også 

personopplysningsloven § 12) 

– For eksempel pseudonymer som eventuelt kan koples til 

fødselsnummer ved behov 
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5. Samspill mellom teknologier og leverandører 

 «Økosystem» med flere teknologier og leverandører 

 Uansett om en velger én løsning for norsk offentlig sektor 

– Samspill med privat sektor 

– Internasjonalt samspill 

– Ta høyde for teknologiutvikling 

 Standarder og integrasjonsløsninger – felles protokoller 

 Kontekst kan være viktig (privatperson, ansatt, rolle, 

«digital person») 



Identitetslovene for norsk offentlig sektor 

6. Mennesket integreres 

 Se på brukeren som en komponent i det distribuerte 

systemet 

 Brukergrensesnitt og dialog som deler av protokoller 

 

7. Konsistent brukeropplevelse i forskjellige 

kontekster 

 Presentasjon for brukeren på samme måte 

 Brukeren forholder seg til en konsistent løsning 

 Med valg av kontekst og valg av e-ID integert 

 Brukeren må velge «plattform» som må integreres med 

resten av «identitetsøkosystemet» 



Påstander (claims) 

 Claim: An assertion of the truth of something, 

typically one which is disputed or in doubt 

(Cameron) 

 All identitetsinformasjon skal behandles som 

«påstand» 

 Støttes av «bevis» utstedt av en (mer eller 

mindre) tiltrodd aktør – som kan være personen 

selv 



Bevisstyrke og evaluering 

Trenger å vite kvalitet av: 

– Informasjonen, for eksempel sikker eller 

usikker identitet (eks. innvandrere) 

– Beviset, for eksempel e-ID på nivå 3 eller 4 

Evaluering – mottaker av en påstand 

– Kjenne og stole på utsteder av bevis 

– Evaluere styrke av bevis 

– Eventuelt sporbarhet (lagring over tid) 

– Tiltrodde roller og modellering av tillit 



Scenario: Tilgang for helsepersonell 

1. Person autentiseres (ala ID-porten) – SAML-token som 

bevis for fødselsnummer eller annen identifikator 

2. Ta dette til Helsepersonellregisteret: Hvilke rettigheter har 

autentisert person, eller har personen den etterspurte 

rettigheten – XACML-token med bevis for rettigheter 

3. Ta dette til helseforetak: Hvilke roller har personen, eller 

har personen etterspurt rolle (for eksempel i behandling 

av konkret pasient) – XACML-token som bevis for rolle 

4. Legg eventuelt på samtykke eller delegering fra pasienten 

– kan fanges i signert bevis for samtykke eller i logger 

5. Ta alt til kilde for informasjon (for eksempel system hos 

pasientens fastlege eller annet helseforetak) for innsyn 

eller utlevering i informasjonen 



Konklusjoner 

 Bruk av persondata i offentlig sektor gir konflikt 

mellom tilgjengelighet og personvern 

 Trekk brukeren «inn i systemet» med informasjon 

og samtykke 

 Klarer vi å benytte muligheter til å kople data (ala 

«linked open data») og samtidig bevare 

personvern? 

 Kan vi ha ett fødselsnummer for alt hvis koplinger 

av data blir mer utbredt? 


