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Høringssvar - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor
Norsk Arkivråd viser til Kommunal- og distriktsdepartementets høring på utkast til ny strategi
for eID i offentlig sektor og ønsker å komme med sine innspill.
Norsk Arkivråd er landets største faglige interesseorganisasjon for informasjonsstyring,
dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Vi har ca. 950 medlemmer, og medlemsmassen består
både av virksomheter og enkeltmedlemmer. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler
av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd er
spesielt opptatt av primærfunksjonen til dokumentasjon og arkiv. En god
dokumentasjonsforvaltning er en forutsetning for at offentlige virksomheter ivaretar sitt
samfunnsoppdrag, og for at bevaringsverdig dokumentasjon kan sikres for ettertiden.
Norsk Arkivråd stiller seg positive til forslag til ny strategi. For våre medlemmer har digital
signering og autentisering vært helt sentralt i å digitalisere dokumentasjonsforvaltningen,
både ved å sørge for at digitale kjeder ikke blir brutt ved at dokumenter skrives ut og
signeres for hånd, samtidig som det understøtter sentrale dokumentasjonsfaglige prinsipper
som å sørge for autentisitet, integritet og pålitelighet. Strategien har gode tiltak for å sikre
videre samordning og utvikling. Vi har kun noen korte merknader til mål 1 og 3 i
strategiutkastet:

Mål 1. Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det
sikkerhetsnivået de har behov for
Som det er gjort rede for i strategien finnes det både hindre for enkelte brukergrupper,
samtidig som det også finnes visse “hull” som må tettes. Ungdom som har rett til å styre sine
egne helsedata, men som ikke er fylt 18 år, opplever at MinID som de har tilgang på, ikke har
høyt nok sikkerhetsnivå for å kunne se svar på for eksempel koronatest i helsenorge.no.
“Tilgjengelighet” er et grunnleggende prinsipp i informasjonsforvaltningen og Norsk Arkivråd
vil understreke viktigheten av tiltak som sørger for at alle brukergrupper kan få tilgang til
egne data. For de under 18 år mener vi det vil være en god løsning å se om bruken av Feide
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kan utvides.

Mål 3. Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt
Svært mange av Norsk Arkivråds medlemmer arbeider i offentlig sektor og
problembeskrivelsen under dette punktet er godt kjent for våre medlemmer. Det er
manglende kontroll over roller, for eksempel hvem som har rettighet til å signere kontrakter
på vegne av virksomheten, og mange opplever et press til å bruke sin private eID for å kunne
utføre arbeidsoppgavene sine. Tiltak som gjør at ansatte kan skille mellom privat- og
jobbrelatert bruk av eID, og med muligheter for å koble til ulike autorisasjoner og roller, vil
derfor være svært viktig.

Vennlig hilsen
Anja Jergel Vestvold
styreleder
Norsk Arkivråd
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