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SP – verktøy med felles PKI-tjenester for 
offentlig sektor

Autentisering
Signering (2006)
Kryptering (2006)
Personsertifikater – kan bestilles (Standard) 
Virksomhetssertifikater (2006)
Ansattsertifikater (2006)
Arkivtjenester (2006)



  

PKI

Public Key Infrastructure

Matematisk teori fra 1976
Gir nøkkelpar for kryptering – en privat og en ’public’ 
nøkkel
Sterk binding mellom elektronisk ID og sentralt 
register
Sikker og sterk infrastruktur
Beskytter ikke mot menneskelig svikt



  

Sikkerhetsportalprosjektet 2005

Oppdrag gitt i mars 2005 av MOD:
Etablere avtaleverk for leveranse av 
’sikkerhetsportaltjenester’
Sette opp forvaltningsorganisasjon 
Tjenesten måtte levere autentisering innen 2005-12-15

Målene nådd som pålagt og sikkerhetsportalprosjektet 
ble avsluttet.

Arbeidet videreføres av SPF – Seksjon for 
sikkerhetsportalforvaltning ved AEF (Avdeling for 
elektroniske fellestjenester) hos BR



  

Mål for SPF i 2006

Tiltrodd Digitalt Arkiv
Elektronisk Identitet med 
”Person Høyt”
SertifikatElektronisk 
Identitet med Altinn/RTV
SertifikatDigital signering 
av brev, skjema og filer
Oppfyllelse av 
”Kravspesifikasjon for PKI i 
offentlig sektor”.
Godkjennings-
dokumentasjon skal 
foreligge ferdig redigert.

5 M autentiseringer
Elektronisk Identitet med 
”Virksomhet” Sertifikat 
Registreringstjeneste for 
”Person Høyt” Sertifikat
Registreringstjeneste for 
”Virksomhet” Sertifikat



  

Måloppnåelse 2006 krever

5 M:  Forretningsmodell og tjenester som gjør 
at PKI-leverandørene konkurrerer om å tilby 
sine sertifikater, og priser som gjør at 
brukerstedseiere ser positiv kostnytte ved å 
bruke tjenester fra SP.

BankID og Buypass

Målrettet innsats for å støtte utvikling av nye 
tjenester slik brukerstedene må ha dem.

Skape og synliggjøre kosteffektive tjenester



  

Utfordringer nå 
Liten etterspørsel etter PKI-tjenester fra brukersteder 
Markedsføring – hva til hvem?
Bygging av forretningsmodell
Innleder prøveprosjekt med BankID

• Avtalestruktur
• Forretningsmodell
• Single Sign On

Innleder pilotprosjekt Det Digitale Trøndelag
• Nytteeffekter for Kommunale tjenester
• BankID

Innleder pilotprosjekt med MinJournal – R-R HF



  

Basis: eID – elektronisk ID

Videreføring av ’visuell’ ID
Førerkort og Postens legitimasjon frem til 
bankkort på 70-tallet – visuell autentisering
Bankkort er blitt de facto godkjent i Norge
Mange tjenester på nett har gitt mange 
løsninger for autentisering:

Brukernavn og passord
Fødselsnummer og PIN-kode
Styrking med sertifikater – Skandiabanken, BankID
Biometri

Post- og teletilsynet forvalter 
godkjenningsordning for eID



  

eID og regelverk

Personvern og rett til å holde personinformasjon 
tilbake: alder, kjønn + +
Praksis med å operere på vegne av andre:

Levering av selvangivelse, flyttemelding
Tilgang til bankkonti
Reservasjonssregister
Trygdetjenester
Helsetjenester
Lotto

Autentisering med eID er kommet for å bli, men vi vil 
se utvikling i regelverk og holdninger
SP krever godkjent eID



  

Autentisering i Sikkerhetsportalen

SP tilbyr teknisk autentisering
av PT-godkjent eID
Kosteffektiv tilgangskontroll:

Levering av selvangivelse
Flyttemelding
Lånekassa
Husbank
Min Journal
Kommunale tjenester

Kosteffektiv gjennom gjenbruk og stordrift



  

Status utstedere av eID
PKI-
leverandør

Antall 
sertifikater

Bruk 
pr år

Kommentarer

Siemens BS 350
Person 

Standard

0 eID som del av tjenesteportefølje vs off 
sektor.  Norge som ”testbed”.
Behov for tjenester som krever PS

Commfides 0 Kanadisk leverandør med kanadisk CA.

Telenor 
Bedriftskomm

10 000 St. Olav

Skandia-
banken

250 000 100     
  

Intensjonserklæring om deltakelse i SP 
foreligger. Forventes med 2006-03-31.

Ergo Group 5 000
Virksomhet 

og Pers H

300 Arbeid med avtale pågår.

Buypass 800 000 100 Forhandlinger pågår. 

BankID 430 000 100 Intensjon om prøveperiode.



  

Forretningsmodell

Brukersteder betaler BBS stykkpris for:
Autentiseringer
Signeringer
Videreformidling
Lagring

Hemmer konkurranse mellom PKI-
leverandører
Inviterer ikke til innovasjon



  

Ny forretningsmodell må gjenspeile

Utsteder og bærer er i dynamisk gjensidig 
avtaleforhold

SP sørger for leveranse av kosteffektive PKI-tjenester 
fra leverandører til brukerstedseiere

PKI-leverandør leverer SP-definerte kjernetjenester til 
brukerstedseier – kan også levere andre, mulighet for 
innovasjon

SP leverer integrasjon til brukerstedseiere (etater)

Koordinering mot alle PKI-levernadører



  

Prosess videre

Presentert for PKI-leverandører
for kommentar og innspill

Presenteres for brukerstedseiere for 
kommentar og innspill

Testes i prøveprosjekter 

Innarbeides i avtaleverk

Mål:  Godkjente eIDer i SP



  

Signering

Signering er basert på tradisjon
Krav til digital signering og logikk rundt 
denne må spesifiseres i detalj

Signering av selvangivelse – hvem sjekker hva?
Tinglysing – hvem sjekker hva?
Kvittering på Posten – hvem sjekker hva?

Mange utfordringer krever modningstid og 
applikasjoner som kan benytte digital 
signatur.
Allikevel: Store potensialer hos BR, LK, 
Patentstyret, RTV i første omgang



  

Felles PKI-tjenester for offentlig sektor 
kommer

Autentisering
Signering (2006)
Kryptering (2006)
Personsertifikater – kan bestilles (Standard) 
Virksomhetssertifikater (2006)
Ansattsertifikater (2006)
Arkivtjenester (2006)

…..og de vil gradvis bli tatt i bruk i brukernes 
dialog med det offentlige. 
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