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Overgangsordninger
Norstella eID-forum 3.sept 2019



Gammelt (nasjonalt) regime

• eSignaturloven
• Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk 

kommunikasjon med og i offentlig sektor 
• Nivå 4, nivå 3, nivå 2, nivå 1

• Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor 
• Person Høy, Person Standard, Virksomhet

• SEID-leveranse 1: Anbefalte sertifikatprofiler for personsertifikater og virksomhetssertifikater

• Selvdeklarasjonsforskriften
• Person Høy, Person Standard, Virksomhet

• Nivå4 => Person Høy => QC/PKI



Gjeldende (nasjonalt) regime

• eSignaturloven
• erstattet av Lov om elektroniske tillitstjenester (eIDAS) fra 15.juni 2018

• eIDAS-sertifikatprofiler for kvalifiserte sertifikater (tillitstjenester)

• Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk 
kommunikasjon med og i offentlig sektor 

• Nivå 4, nivå 3, nivå 2, nivå 1

• Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor 
• Person Høy, Person Standard, Virksomhet

• SEID-leveranse 1: Anbefalte sertifikatprofiler for personsertifikater og virksomhetssertifikater

• Selvdeklarasjonsforskriften
• Person Høy, Person Standard, Virksomhet



Nytt (europeisk) regime

• Lov om elektroniske tillitstjenester (eIDAS)
• eIDAS-sertifikatprofiler for kvalifiserte sertifikater (tillitstjenester)

• Nytt rammeverk for identifikasjon og sporbarhet i elektronisk 
kommunikasjon med og i offentlig sektor 

• EU-forordning 2015/1502 - inn som forskrift(?) til Lov om elektroniske tillitstjenester
• eIDAS nivå høy, betydelig og lav 

• eIDAS-sertifikatprofiler for alle sertifikater (SEID oppdateres eller avvikles)

• «Tillitstjenesteforskriften»
• eID-nivå høy, betydelig og lav 



Tidslinje



SEID sertifikatprofiler - person



SEID sertifikatprofiler - person



SEID sertifikatprofiler - virksomhet



Sertifikatprofiler i hht
«gammelt» regelverk

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHC9If4kMYCFau_cgodQBYAug&url=http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_riksv%C3%A5pen&ei=u15-VbH5EKv_ygPArIDQCw&bvm=bv.95515949,d.bGQ&psig=AFQjCNFxkNoJEe0M_OclHCuSRmCVJmHDXg&ust=1434431538636510


Sertifikatprofiler i hht
«nytt» regelverk



Ulikheter i profilene

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHC9If4kMYCFau_cgodQBYAug&url=http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_riksv%C3%A5pen&ei=u15-VbH5EKv_ygPArIDQCw&bvm=bv.95515949,d.bGQ&psig=AFQjCNFxkNoJEe0M_OclHCuSRmCVJmHDXg&ust=1434431538636510


Regelverk i endring



• Våre ETSI-revisorer (og BankIDs) sier at vi ikke kan bruke 
qcStatements i våre autentiseringssertifikater i hht eIDAS

Angivelse av kvalifisert sertifikat



Oppsummering

• Vi ser et behov for en overgangsordning fra bruk av 
gamle SEID-baserte sertifikatprofiler til nye eIDAS-
baserte sertifikatprofiler

• Aktører som forholder seg til innholdet i sertifikatene må 
få tid til tilpasning av sine løsninger

• Samtidig ønsker vi å utstede sertifikater i hht nye eIDAS-
baserte sertifikatprofiler så fort som mulig. 





2. Jon Berge Holden
KMD/Difi



Status for regelverk: status for 

rammeverket, selvdeklarasjonsforskriften, 

eIDAS gjennomføringsrettsakter

Nettverksmøte eID-forum 3.9.2019

Jon Holden - Difi



Innhold

• Bakgrunn

• Gjennomførte endringer

• Status for

• Gjennomføringsrettsakter til eIDAS

• Selvdeklarasjonsforskrift

• Rammeverket



Oversikt - siste endringer i norsk regelverk

• Lov om elektroniske tillitstjenester i kraft 15.6.2018

• Gjennomfører eIDAS i norsk rett

• Opphever e-signaturloven, viderefører forskrifter inntil videre, §§ 9-10

• eIDAS-forordningen ble satt i kraft som del av EØS-avtalen
1.6.2019

• Høring rammeverk, gjennomføringsrettsakter, 
selvdeklarasjonsordning avsluttet (frist februar 2019)

• Til behandling i departementet

• Ansvar for lov om elektroniske tillitstjenester overført til KMD

• Kongen i Statsråd 3.5.2019, tilhørende vedlegg

• Dog ikke forskriftskompetansen (!)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-44
https://www.efta.int/eea-lex/32014R0910
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsradet-3.-mai-2019/id2643731/
https://lovdata.no/forskrift/2019-05-03-560


Forholdet mellom EØS og eIDAS
• eIDAS har trådt i kraft i EU

• Anerkjennelsesplikt eID fra 29. sept 2018, jf. art 51 nr 2 (og 2015/1502)

• Kvalifiserte sertifikatutstedere i EU må levere samsvarsrevisjonsrapport innen 1. 
juli 2017, art 51 nr 3

• Norge har satt i kraft eIDAS-regler

• Tillitstjenesteloven gjelder fra 15.6.18, opphever e-signaturloven

• Inntil videre gjelder likevel forskrifter til e-signaturloven

• eIDAS gjelder nå som del av EØS-avtalen

• eIDAS ble besluttet innlemmet i EØS ved komitebeslutning 9. februar 2018

• eIDAS tas inn i EØS-avtalen når alle EFTA-land har gjort nødvendige lovendringer, 
jf. beslutningens art 3

• Norge (25.6.18), Liechtenstein (15.10.18), Island 7.6.2019 (25.4.19)

• Ikrafttredelse 1.6.2019 iflg EFTAs oversiktsside

• Fra ikrafttredelse løper 6 mnd frist for sertifikatutstedere, jf. beslutningens artikkel 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R1502
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-44
http://www.efta.int/eea-lex/32014R0910
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=634
https://www.althingi.is/altext/149/s/1743.html
https://www.efta.int/eea-lex/32014R0910


Status 

gjennomføringsrettsakter



Status gjennomføringsrettsakter, iht. EEA-lex

• Inntatt i EØS-avtalen, i kraft 15.6.2019

• 32016D0650, jf. art 30(3) og 39(3), sscd etc

• 32015D1505, jf. art 22(5), tillitsliste

• 32015D1506, jf. art 27(5) og 37(5), signatur-/seglformater

• 32015R0806, jf. art 23(3), tillitsmerke

• EØS-komitebeslutning 29.5.2019 (status «draft», 
sendt Kommisjonen)

• 32015D1984, jf. art 9(5), e-ID-notifisering

• 32015R1501, jf. art 12(8), e-ID teknisk

• 32015R1502, jf. art 8(3), e-ID sikkerhetsnivåer

• 32015D0296, jf. art 12(7), samarbeidsnettverk

Legal basis:

https://www.efta.int/eea-lex


Status

• Forskriftskompetansen mht. 

gjennomføringsrettsakter ligger hos NFD, 

jf. tillitstjenesteloven § 1 annet ledd og 

kgl.res. av 15.06.2018 nr 874.

• Delegasjonskompetansen må overføres KMD, 
dette krever beslutning av Kongen i Statsråd

• Når denne er på plass, ventes alle 
gjennomføringsrettsakter å bli fastsatt av KMD 
i én forskrift

Kongen kan gi forskrift om 

myndighetssamarbeid, etablering av 

et felles tillitsmerke, fastsettelse av 

sikkerhetsnivåer, etablering av 

rammeverk for sikring av notifiserte 

nasjonale eID-løsningers 

interoperabilitet, tillitslister, om 

akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, utforming 

av samsvarsrevisjonsrapport og regler 

for gjennomføring av 

samsvarsrevisjoner, om krav til og 

sertifisering av kvalifiserte elektroniske 

signatur- og seglfremstillingssystemer, 

om kvalifiserte valideringstjenester for 

elektronisk signatur og elektronisk 

segl, om referanseformater m.m. for 

avansert elektronisk signatur og 

avansert elektronisk segl i offentlig 

sektor og om fastsettelse av 

minstekrav til erstatningsansvaret for 

eID-er som skal brukes i offentlig 

sektor.



Status rammeverk og 

selvdeklarasjonsforskrift



Noen hovedbudskap i høringen mht. 
rammeverk og selvdeklarasjonsforskrift

• Ønske om stabile rammebetingelser – unngå at 

grunnlaget for selvdeklarasjon endres plutselig.  

Forslag om forskriftsfesting e.l. av krav i 

rammeverket.

• Harmonisering begrepsmessig, flere 

terminologiinnspill

• Presisering mht. «fremmøte»



Status - selvdeklarasjonsforskriften

• Selvdeklarasjonsforskriften kan fastsettes av KMD, 

men må forelegges andre relevante departementer

• Endringen vil også utløse regelverksarbeid i andre 
departementer, dvs. viktig at overgangsregelen er god

• STATUS: utkast foreligger

• Eksempler på regelendringer

• Hvitvaskingsforskriften:

• Gyldig legitimasjon for fysiske personer 
er eID som oppfyller kravene i forskrift 
dd.mm.åååå nr. xx om elektronisk 
identifikasjon § 3 og som er oppført 
på publisert liste i henhold til § 11
første ledd i nevnte forskrift



Utkast til ny selvdeklarasjonsforskrift
• Høringsutkastet

• Tittel, begrepsbruk: nasjonale tillitstjenester, e-ID-tjeneste,  

• §§ 3-5: endret fra sertifikatklasser til e-ID-tjeneste, e-ID nivå  …, 
henviser til rammeverket

• § 12 - informasjonsplikt ifbm endring i rammeverket

• Ingen overgangsregler

• Revidert utkast

• Begrepsbruk: eID-ordninger, e-ID nivå

• §§ 3-5: henviser til sikkerhetsnivåer som beskrives i forskriften

• §§ 17-21 sikkerhetsnivåer for ordninger for elektronisk 
identifikasjon for fysiske personer

• Inntar normativ del av rammeverket om identifikasjon

• § 22 - overgangsordning



Utkast forskriftstekst om sikkerhetsnivåer (1)
Del III – Sikkerhetsnivåer for ordninger for elektronisk identifikasjon for fysiske personer

§ 17- Gjenbruk av kravsettet i EU-forordning 2015/1502 

Alle kravene i identifikasjonsnivåforordningen gjelder i sin helhet, men med de tilpasninger som fremgår nedenfor. 

Henvisninger i identifikasjonsnivåforordningen pkt. 2.1.2 til bekreftelser fra et samsvarsorgan tilfredsstilles også av selvdeklarerte løsninger 

iht. denne forskrift. 

§ 18 Identifikasjonen skal gi entydig kobling til folkeregistrert person

Identitetspåstanden må gjelde en person som finnes i folkeregisteret.  e-ID-utstederen må kunne gi en sikker og entydig kobling til denne 

personens identifikator i folkeregisteret (fødsels- eller d-nummer). At koblingen er sikker og entydig innebærer at koblingen ikke kan 

baseres på personens navn eller andre kjennetegn som kan være i bruk av flere personer. 

§ 19 - Tilpasninger for norsk nivå lavt

For identifikasjonsnivåforordningen pkt 2.1.2 skal også kravene for nivå betydelig tilfredsstilles, med følgende tilpasning:

• Kravet til å besitte et bevis kan oppfylles ved at personen godtgjør at han/hun har tilgang til en adresse (postal eller elektronisk) som 

er registrert på personen i det norske folkeregisteret eller annet register som gir tilstrekkelig sikkerhet, eksempelvis 

kontaktregisteret. I tillegg må det finnes tiltak for å sikre at riktig person tar e-ID-en i bruk, typisk varsling til annen eller samme 

adresse. 



Utkast forskriftstekst om sikkerhetsnivåer (2)
§ 20 - Tilpasninger for norsk nivå betydelig

For identifikasjonsnivåforordningen pkt 2.1.2 nivå betydelig gjelder følgende tilpasning:

• Kravet til å besitte et bevis kan oppfylles ved at personen godtgjør at han/hun har tilgang til en adresse (postal eller elektronisk) som 

er registrert på personen i det norske folkeregisteret eller annet register som gir tilstrekkelig sikkerhet, eksempelvis 

kontaktregisteret. I tillegg må det finnes tiltak for å sikre at riktig person tar e-ID-en i bruk, typisk varsling til annen eller samme 

adresse. 

For identifikasjonsnivåforordningen pkt 2.1.2 nivå betydelig gjelder følgende tilpasning:

• Kravet kan eksempelvis oppnås ved bruk av sikrede maskinvaremoduler (HSM) eller kombinasjoner av tilgangsstyring, logging, 

overvåking og tjenestedeling. Kravet tar sikte på å hindre at autoriserte personer alene og uoppdaget kan kompromittere 

prosessene. 

§ 21 - Tilpasninger for norsk nivå høyt

For identifikasjonsnivåforordningen pkt 2.1.2 nr 1a nivå høyt gjelder følgende tilpasning:

• Som gyldig identitetsbevis regnes pass eller nasjonalt identitetskort. For utenlandsk identitetsbevis må entydig knytning til norsk 

identitetsnummer godtgjøres. Kravet er også oppfylt for e-ID på nivå 4 iht. rammeverket fra 2008 for autentisering og uavviselighet.

For identifikasjonsnivåforordningen 2.3.1, nr. 2 nivå høyt gjelder følgende presisering:

• Kravet er ikke til hinder for at identitetsinformasjon, f.eks. fødselsnummer, gjøres tilgjengelig på annen måte, eksempelvis i 

oppslagstjeneste eller at det lagres i sertifikatet for PKI-baserte e-ID-er. Kravet i 2.3.1 nr 2 høyt gjelder utlevering av 

identitetsinformasjon ved autentisering.  

For identifikasjonsnivåforordningen 2.3.1, nr. 2 nivå høyt gjelder følgende presisering:

• Kravet kan eksempelvis oppfylles ved revisjon iht. ISO 17065, som bl.a. dekker tillitstjenester, med relevante tilleggskrav i ETSI 

319403



Ikrafttredelse og overgangsordning
Utkast

§ 22 – Ikrafttredelse og overgangsordning

Forskriften trer i kraft straks. 

e-ID på nivå 4 iht. rammeverket fra 2008 for autentisering og uavviselighet vil i en periode på 6 

måneder etter ikrafttredelsen likestilles med selvdeklarerte e-ID-er på nivå HØY.

Forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere oppheves fra 

<ikrafttredelsesdato + 6 måneder>. Fra <ikrafttredelsesdato> kan det ikke sendes inn nye 

meldinger etter den forskriften. 

Smlign eIDAS art 51 (transitional measures) nr 2  og 3

2.   Qualified certificates issued to natural persons under Directive 1999/93/EC shall be considered as 

qualified certificates for electronic signatures under this Regulation until they expire.

3.   A certification-service-provider issuing qualified certificates under Directive 1999/93/EC shall submit a 

conformity assessment report to the supervisory body as soon as possible but not later than 1 July 2017. 

Until the submission of such a conformity assessment report and the completion of its assessment by the 

supervisory body, that certification-service-provider shall be considered as qualified trust service provider 

under this Regulation.



Status - rammeverket

• Redaksjonell jobb å justere teksten etter 

forskriftsfesting, klargjøre at det ikke innføres 

særnorsk fremmøtekrav for høyeste nivå

• Tas etter forskriftsfesting





3. Liza Alian
NKOM



Status for eIDAS i Norge

Kvalifiserte tilbydere og tillitstjenester 

Norstella eID Forum 
3. september 2019

Liza Alian 



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet2

• 15. juni 2018 - eIDAS-forordningen er tatt inn i norske lov; Lov om 

elektroniske tillitstjenester

• 15. desember 2018 - frist for å sende melding om eksisterende 

kvalifiserte tillitstjenester sammen med samsvarsvurderingsrapport

• Eksisterende tillitstjenester - alle registrerte tilbydere har levert inn 

samsvarsrevisjonsrapport innen fristen

• Nye tillitstjenester – en ny tilbyder og to registrerte tilbydere

eIDAS-forordningen i Norge

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-44


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet3

• eIDAS Artikkel 17 - tilsynsorgan

•Føre tilsyn med kvalifiserte tillitstjenester

•Analysere samsvarsvurderingsrapportene

•Kontrollere og bekrefte om oppfyllelse av kravene i eIDAS

•Tildele kvalifisert status til tilbydere og tjenestene de tilbyr

•Føre opp tilbydere og deres tjenester på tillitslisten

•Fremlegge årlig rapport for Kommisjonen om sin hovedvirksomhet

•Fremlegge årlig rapport for ENISA og Kommisjonen om sikkerhetsbrudd mottatt av tilbydere

• Innst. 331 L (2017-2018) - «Tilsynsmyndigheten skal gjennomgå rapporten og på bakgrunn 

av denne avgjøre om tilbyderen av en tillitstjeneste kan anses som en kvalifisert tilbyder av 

tillitstjenester.» 

Nkom sin rolle - eIDAS



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet4

• Hva må en tilbyder sende til Nkom? 

- Skjema om melding om ny kvalifisert tillitstjeneste, sammen med nødvendige dokumentasjon

- Samsvarsvurderingsrapport    

- Vedlegg til meldingsskjema

• Hva gjør Nkom?

- Går gjennom dokumentasjon 

- Gjør en kontroll om kravene i eIDAS er oppfylt

- Tildeler kvalifisert status til tilbyderen og dens tjeneste, hvis tilbyderen og tjenesten oppfyller kravene i eIDAS

- Krever utfyllende informasjon om avvik og tiltak for å rette avvikene

- Fører opp tilbyderen og dens tjeneste på tillitslisten - eIDAS artikkel 21, nr. 2.

• Tilbyderen kan begynne å levere tjenesten når statusen som kvalifisert er angitt i tillitslisten, jf. eIDAS eIDAS

artikkel 21, nr. 3.

Endring av informasjon i tidligere melding skal meldes til Nkom.

Levere en ny kvalifisert tillitstjeneste



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet5

• Meldingstype – «ny melding» eller «endring av informasjon 
i tidligere melding» 

• Kontaktinformasjon – informasjon om tilbyderen

• Opplysninger om utført samsvarsvurdering

• Vedlagt dokumentasjon

• Andre opplysninger – informasjon i tillitslisten

Meldingsskjema er tilgjengelig på Nkoms nettside; Oppstart 
av tillitstjenester under Skjema.

Meldingsskjema tillitstjenester

https://www.nkom.no/teknisk/tillitstjenester/eidas/oppstart-av-kvalifiserte-tillitstjenester


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet6

• Grundig gjennomgang av dokumentasjon

• Mapping mellom eIDAS-krav og kapitler i policy/praksis eller 

andre dokumentasjon

• Generelle krav til kvalifiserte tilbydere

• Spesifikke krav til tjenesten som tilbys

• Informasjon om avvik og planlagt tiltak

Vedlegg til meldingsskjema tillitstjenester er tilgjengelig på Nkoms

nettside; Oppstart av tillitstjenester, under Skjema.

Vedlegg til meldingsskjema tillitstjenester

https://www.nkom.no/teknisk/tillitstjenester/eidas/oppstart-av-kvalifiserte-tillitstjenester


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet7

• eIDAS Artikkel 20 – kvalifiserte tillitstjenester
- Revidert av et godkjent samsvarsvurderingsorgan, minst hvert andre år

- Fremlegge samsvarsvurderingsrapporten overfor Nkom, innen tre virkedager etter at den er mottatt

• eIDAS Artikkel 3, nr. 18 - samsvarsvurderingsorganet 
- akkreditert i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008

• ETSI EN 319 403 punkt 7.4.4 – innhold i samsvarsvurderingsrapport
- Funn av avvik skal identifiseres

- Detaljer av enhver avvik 

- Hvorfor forholdene ansees som avvik

- Frist for å rette avvik

• Ingen gjennomføringsrettsakter om standarder for akkreditering, samsvarsvurderingsrapport og revisjonsregler

Utfordring: ulike samsvarsvurderingsorganer -> ulik utforming av rapporter 

ENISA utarbeider en rapport - Mot en harmonisert samsvarsvurderingsordning for QTSP-QTS

Nkom forventer å få tilsendt samsvarsvurderingsrapporten med detaljer informasjon om eventuelle avvik og plan 
for tiltak, og ettersendt sluttrapporten når avvikene er lukket.

Samsvarsvurdering



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet8

• eIDAS Artikkel 22 

• Nkom er ansvarlig organ for tillitslisten

• Tilbyderen og dens tjeneste føres opp i tillitslisten med tildelt kvalifisert 

status hvis kravene i eIDAS er oppfylt

• Oppdatering hver 6 måneder, eller etter behov ved endring i 

informasjon

Norges tillitsliste er tilgjengelig på Nkoms nettside; Tillitsliste 

(Trusted List).

Tillitslisten

https://www.nkom.no/teknisk/tillitstjenester/kvalifiserte-tilbydere/tillitsliste


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet9

• Informasjon om tilbydere og tillitstjenester

- Navn på virksomheten

- Eletronisk adresse og firma epost

- Nettsiden til CA/TSA-sertifikat

- Engelske nettsider med nødvendige informasjon på engelsk

-Policey/Praksis dokumenter

-Brukervilkår

-Kundeservice

-Spesifikk informasjon, ved evnentuell opphør av tjeneste

-Vedlikeholdt sertifikatstatustjeneste, eller siste CRL/ARL, ved eventuell opphør

Endring i informasjon i tillitslisten må meldes til Nkom

Tillitslisten - informasjon



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet10

• eIDAS Artikkel 19 – sikkerhetskrav som gjelder for tilbydere av tillitstjenester 

• Tilbydere (kvalifiserte og ikke-kvalifiserte) skal underrette: 

- Nkom om sikkerhetshendelser, senest innen 24 timer

- berørte brukerne og offentligheten, hvis det er relevant

- eventuelt andre berørte organer, f. eks. nasjonale organ for informasjonssikkerhet eller personvernmyndighet

• Nkom skal underrette:

• ENISA

• EU-Kommisjonen 

• eventuelt tilsynsorganene i andre berørte medlemsstater

• Nkom skal rapportere årlig et sammendrag av meldte sikkerhetshendelser

• Ingen gjennomføringsrettsakter om formater og framgangsmåter for å melde sikkerhetshendelser

• ENISAs veiledning om rapportering av sikkerhetshendelser etter eIDAS artikkel 19

Sikkerhetshendelser skal rapporteres av tilbydere via e-skjema på Altinn. 

Veiledning på varsling av sikkerhetshendelser er tilgjengelig på Nkoms nettside; rapportering av sikkerhetshendelser, under 
Skjema.

Rapportering om sikkerhetshendelser

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/nasjonal-kommunikasjonsmyndighet-nkom/varsel--sikkerhetshendelser-innen-tillitstjenester/
https://www.nkom.no/teknisk/tillitstjenester/eidas/rapportering-av-sikkerhetshendelser
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• 9 kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester på tillitslisten med tildelt kvalifisert 
status

- 8 allerede registrerte tilbydere

- En ny tilbyder - Signicat

• 12 kvalifiserte tillitstjenester av 4 typer

- elektronisk signatur – 4 tilbydere (allerede registrerte)

- elektronisk segl – 2 tilbydere (allerede registrerte)

- nettstedsautentisering - en tilbyder (allerede registrert)

- elektronisk tidsstempel – en ny tilbyder

• Tillitslisten oppdatert med nye informasjon

Status om tillitstjenester og tilbydere - tillitslisten
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• Buypass – elektronisk signatur og elektronisk segl

• Commfides – elektronisk signatur, elektronisk segl og nettstedsautentisering

• Danske Bank - elektronisk signatur

• Bankenes ID-tjeneste - elektronisk signatur

• DNB Bank - elektronisk signatur

• Nordea Bank - elektronisk signatur

• Eik Gruppen SpareBank 1 - elektronisk signatur

• Signicat – elektronisk tidsstempel

Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester på tillitslisten



4. John Erik Setsaas
Signicat



www.signicat.com

The Trusted 
Digital
Identity Company

Report from meeting 2019-03-27
John Erik Setsaas

V  1.1

eID forum 2019-09-03



About 100 participants
Co-located with Open Identity Summit







What is go.eIDAS

- eIDAS
⁃ 2014 - Introduced 2014
⁃ 2016-07-01 – Fully in force
⁃ 2018-09-28 – Notification of eID schemes started

- go.eIDAS
⁃ Leading European associations, projects and expert organizations
⁃ Non-profit initiative
⁃ Initial focus
⁃ Create and maintain localizable and extensible eIDAS-related information material
⁃ Provision of local eIDAS-related webinars
⁃ Creation and maintenance or eIDAS-related open source software

https://go.eid.as

https://go.eid.as/


Partners



Main goals

- Raise eIDAS awareness (EU and beyond)

- Point out the benefits

- Demonstrate the ease of use of eID and trust services

- Support
⁃ Integration of eID and TS into application services
⁃ Development of the eIDAS-Ecosystem
⁃ Creation of a sustainable network of eIDAS stakeholders

- Promote
⁃ Use and uptake of eIDAS in mobile environments
⁃ Interoperability among eIDAS-related solution components



go.eID.as home page



https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=smGBYnB6sJo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=smGBYnB6sJo


https://www.youtube.com/watch?v=o8RLy6hn3T4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=o8RLy6hn3T4&feature=youtu.be
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Nordics?





www.signicat.com
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Om Verisec

· Etablert i 2002

· Notert på Nasdaq First North

· Omsetning 2018 på 76,2 MSEK

· 80 ansatte (50% innen R&D)

· Virksomhet i 7 land, i Europa,

   Midtøsten og Latin-Amerika

· 4 forretningsområder:

   · Verisec Services

   · Kryptering (HSM) 

   · Freja Enterprise

   · Freja eID

Freja eID



  

Norges nye e-legitimasjon

Freja eID



  

Brukeren i fokus
4 | 10Freja eID
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To komponenter



  

Tre tillitsnivåer
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Attributter
Fødselsnummer

DUF-nummer 

Navn

Adresse

Epost        

Mobil        

Ansattnummer    

Medlemsnummer

Lokalt brukernavn
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Et økosystem for identiteter
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Live demo

9 | 10Freja eID 9 | 10
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