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Difis mandat

Etablere en felles infrastruktur

for bruk av elektronisk ID (eID) 

i offentlig sektor



Hvorfor etablere felles infrastruktur for eID?

Ivareta sikkerhet, personvern og brukervennlighet på 
tvers av virksomheter og tjenestetyper

Redusere kostnadene til den enkelte virksomhet

Tilrettelegge for elektroniske tjenester og mer utstrakt 
bruk av disse



Hva er eID – i bred forstand?

En persons elektroniske identitet er samlingen av 
elektronisk informasjon som kan knyttes til personen

Identitetsforvaltning:

Hvilken informasjon har offentlig sektor om meg?

Hvordan er informasjonen sikret?

Hvordan administreres informasjonen?

Hvordan kan informasjonen gjenbrukes – eller ikke gjenbrukes –

på tvers i offentlig sektor?

Hvordan kan jeg få innsyn i (korrigere, slette) informasjonen?

Hvordan kan jeg medvirke til (samtykke eller nekte) bruk av 

informasjonen?
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eID i smalere forstand (dagens eID-program)

En eID er en elektronisk legitimasjon

Som for offentlige tjenester minimum må gi et bekreftet 
(autentisert) fødselsnummer

Kvalitetsnivåer fra 1-4 (Rammeverk for autentisering og 
uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i 
offentlig sektor)

PKI-basert eID kan brukes til:

Autentisering (bekreftet identitet)

Signering og verifisering av signatur

Kryptering og dekryptering

17.12.2009 Direktoratet for forvaltning og IKTSide 5



ID-porten – «varemerket» for eID-tjenester

ID-porten er et samlebegrep for offentlig sektors 
felleskomponenter for identitetsforvaltning og bruk av eID 

En felleskomponent kan generelt være tjeneste, 
programvaremodul, informasjon (for eksempel et 
register), spesifikasjon eller annet som gjenbrukes på 
tvers i offentlig sektor

For ID-porten er det tjenesteperspektivet som er i fokus 

ID-porten bygger på prinsipper som skal ivareta sikkerhet 
(og personvern), brukervennlighet og kostnadseffektivitet

ID-porten skal ivareta kommunikasjon mellom 
innbyggeren og det offentlige – i begge retninger

Senere eventuelt også kommunikasjon internt i offentlig sektor
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Prinsipper for bruk av eID i ID-porten

Kostnadsfritt for sluttbruker

Sluttbruker skal fritt velge blant tilknyttede eID-er

eID på ett sikkerhetsnivå skal kunne brukes på tjenester 
med lavere sikkerhetsnivå 

ID-porten skal tilby ett brukergrensesnitt

Alle tjenesteeiere må akseptere alle tilknyttede eID-er

Alle eID-er må ha et felles og tilfredsstillende risikonivå

Alle tilknyttede eID-er skal tilby tjenester for autentisering, 
signering og meldingskryptering 
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Tjenester i ID-porten

Autentisering, pålogging

Etablert i dag med MinID (nivå 3)

eIDer i markedet (Buypass, BankID, Commfides) kan brukes når (hvis) 

kontrakt med leverandørene er på plass (nivå 4)

eID på Nasjonalt ID-kort kommer (nivå 4)

Andre eIDer (FEIDE, eID på mobil, ….) kan komme (forskjellige nivåer)

STORK (EU-prosjekt) skal pilotere kopling av ID-porten mot ”ID-porter” i 

andre land i Europa

Signering - og verifisering av signerte dokumenter

(Tilrettelegging for) Kryptering og dekryptering

Som nødvendigvis må være ende til ende

Mulige roller i sporbarhet (uavviselighet)

På sikt kanskje mer på identitetsforvaltning
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Status eIDer i markedet

Alle 3 tilbydere er fortsatt med
BankID, Buypass og Commfides

«Konkurransepreget dialog» om 3 tema
Teknisk løsning og tjenester

Drift og operasjonelle forhold

Merkantile forhold

Tidsplan (med forbehold):
Invitasjon til å sende inn endelig tilbud 15/1

Tilbud – evaluering – tildeling – klagefrist => kontrakt(er) ca. 20/3

Autentisering på nivå 4 forhåpentligvis klart til pilot med 
MineResepter 15/4
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Autentisering via ID-porten

ID-porten

Brukersted

Pålogging

Applet

Autentiser

eID (og eID infrastruktur)

Punktvis autentisering 

– påstand overføres 

ID-porten

SAML token

Sesjons ”cookie”

Oslo 
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Signering i ID-porten

Avansert signatur tilbys brukerstedene gjennom ID-
porten (i hvert fall pilot i 2010)

For å forenkle signering vil det trolig bli opprettet en 
signeringsportal i ID-porten.

En stor andel av dokumenter som skal signeres, vil oppstå i en 
dialog mellom brukeren og et brukersted, for eksempel signering 
av skjema.

eID-leverandørene har forskjellige signeringsløsninger, og 
integrasjon av disse løsningene bør gjøres i en felleskomponent 
heller enn i hvert enkelt brukersted som trenger signering.

Brukervennligheten ved lokal signering i dagens standardmiljøer 
på PC er for dårlig til at lokal signering generelt er en anbefalt 
løsning.

17.12.2009 Direktoratet for forvaltning og IKTSide 11



Verifisering av signatur

Lokal verifisering hos offentlig virksomhet
Signert dokument skal kunne verifiseres hvor som helst i offentlig 
sektor uten at offentlig virksomhet skal trenge å være kunde av 
den aktuelle eID-leverandøren (for eksempel ikke krav om å være 
BankID brukersted)

All nødvendig informasjon skal være tilgjengelig lokalt

Sentral OCSP-tjeneste i ID-porten – slå opp ett sted uavhengig av 
eID-leverandør – er aktuelt

Lokal verifisering hos brukeren
Offentlige virksomheter må signere med eIDer som kan 
verifiseres lokalt hos enhver bruker

Tilleggskrav ved anskaffelse av eID til offentlige virksomheter
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Other CAs

Response signed 
by ”local” VS



Meldingskryptering og dekryptering

Difi håper å kunne teste krypteringsløsninger i pilot i 2010

Kryptering hos offentlig virksomhet, dekryptering på 
brukerens PC

Kryptering på brukerens PC, dekryptering hos offentlig 
virksomhet

Lokal kryptering/dekryptering på PC er svært lite 
brukervennlig i dag

Og støttes ikke av BankID og Buypass (Buypass kan støtte dette)

Trenger derfor tilrettelegging – assistert kryptering
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Anvendelse – på sikt

«All» kommunikasjon kan ha sensitiv informasjon

Ikke-sensitive skjema med fritekstfelter

Vanlige brev til og fra offentlige virksomheter

Løsning på sikt: Meldingskryptering på ALT

Unntak 1: Garantert ikke-sensitiv informasjon

Unntak 2: Kryptert kommunikasjonskanal er tilstrekkelig

Prosedyrer for valg mellom sikringsmekanismer eller 
nivåer er tungvint og «dyrt»

God sikkerhet må være brukervennlig og billig

Oslo 02/09/09



Forutsetninger

Meldingsboks(er) for innbyggere (næringsliv)

Tjeneste(r) for pålitelig levering med kvittering

Pålogging med eID av tilstrekkelig styrke

Merk ETSI-standarder på ”registered electronic mail”

Offentlige virksomheter må ha virksomhetssertifikater

(Virksomhetssignatur på det som sendes til innbyggere)

Ulogisk om en kan kryptere ”ut”, men ikke ”inn”

Standardformat(er) for krypterte meldinger

Sertifikater tilgjengelig i ID-porten

Virksomhetssertifikater tilgjengelig for ALLE

Personsertifikater tilgjengelig innenfor offentlig sektor

Må integrere sertifikater fra forskjellige utstedere
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Katalog

Kryptering fra offentlig til privat

Oslo 02/09/09

Brukerprofil Innb. 

sertifikat

Offentlig 

virksomhet

Meldingsboks

Tilgjengeliggjøring av 

sertifikater fra 

forskjellige eID-

utstedere ID-porten

Sertifikat for fødsels-

nummer xxxxxxx

Klartekst dokument, 

evt. signert

Beskjed til 

innbygger

Legg i meldings-

boks
Krypter

Felleskomponent eller intern i virksomheten

Utfordring: Skalering og vedlikehold !



Lokal dekryptering

Oslo 02/09/09

Dekrypter

eID

Kvittering – må sendes 

aktivt av brukeren etter 

dekryptering

Brukeren har fulle rettigheter til 

innholdet – lagre i klartekst på PC

Last ned kryptert dokument til PC

-- Hent fra meldingsboks

-- Motta på epost

-- ….

Brukervennlighet i dagens 

standardplattformer (PC) er dårlig.



Assistert dekryptering

Oslo 02/09/09

Meldingsboks

ID-porten

Autentisering, 

pålogging til 

Meldingsboks

Applet

Dekrypter

eID

Kvittering – sendes 

offentlig virksomhet

Alternative handlinger i applet:

-- Vis fram innhold, ikke lov å lagre

-- Lagre kryptert på brukerens PC

-- Lagre klartekst på brukerens PC



Lokal kryptering

Oslo 02/09/09

Krypter

Kryptert melding sendes til offentlig 

virksomhet – epost, opplasting etc.

Signer eventuelt med egen 

eID før kryptering 

Fil på PC

Katalog

Virk. 

sertifikat

Tilgjengeliggjøring av 

sertifikater fra 

forskjellige eID-

utstedere

ID-porten

Sertifikat for offentlig 

virksomhet xxxxxxx

Brukervennlighet (på dagens PCer) 

er meget dårlig !



Assistert kryptering

Oslo 02/09/09

ID-porten

Velg mottaker

Applet

Krypter

Kryptert melding sendes til ID-porten 

og videre til offentlig virksomhet

Alternative handlinger i applet:

-- Signere med brukerens eID

-- Lagre kryptert på brukerens PC 

(sende selv som epost eller annet)

Virk.-

sertifikat

Fil på PC



Skjemautfylling (1)

Oslo 02/09/09

Skjemaportal

Velg mottaker
Krypter

Kryptert melding hentes av 

offentlig virksomhet

Alternative handlinger:

-- Signere med brukerens eID

-- Krypter vedlegg som forrige slide

Virk.-

sertifikat

Fyll ut skjema



Skjemautfylling (2)

Oslo 02/09/09

Skjemaportal

Applet

eID

Alternative handlinger :

-- Kryptere bare utvalgte felter

-- Signere skjema med egen eID

Virk.-

sertifikat

Velg mottaker

I applet:
1) Fyll ut skjema

2) Ved mellomlagring:

-- Krypter til seg selv

-- Kan hente fram og dekryptere med egen eID

3) Ved innsending:

-- Krypter med virksomhetssertifikat

Lagre / send inn 

kryptert skjema



Konklusjoner

ID-porten er varemerket for eID-relaterte tjenester for 
kommunikasjon med (og eventuelt i) offentlig sektor

Autentisering er på plass – tjenesten vil forbedres og 
utvides med flere eIDer

Det skal legges til rette for signering – og dermed må en 
også legge til rette for verifisering av signatur

Det skal legges til rette for meldingskryptering – og 
dermed må en også legge til rette for dekryptering

Tjenester på identitetsforvaltning og sporbarhet er mulige 
utvidelser
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