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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över
ett gemensamt nordiskt elektroniskt identifieringssystem (e-ID)
Förslag
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 50/2021
vad angår ett gemensamt elektroniskt identifieringssystem (e-ID) för rådets del
är slutbehandlad

Bakgrund
Rekommandationen har følgende ordlyd:
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att integrera sina nationella elektroniska identifieringssystem (e-ID) på ett
informationssäkert och kostnadseffektivt sätt i linje med statsministrarnas
vision 2030 om att främja medborgarnas fria rörlighet och avlägsna gränshinder.
Meddelande från nordiska regeringar
Et vel fungerende, sikkert og kostnadseffektivt system for eID, som kan integreres
både teknisk og juridisk i den nordisk-baltiske regionen, vil fremme samarbeide og
mobilitet for Norden. Dette vil være et vesentlig bidrag til visjonen om Norden som
verdens mest integrerte region.
Det er et nasjonalt ansvar å sørge for gode eID løsninger som kan brukes av befolkingen både i nasjonale og grensekryssende tjenester. Dersom det felles nordiskbaltiske samarbeidet om eID (NOBID) skal lykkes, er det viktig med tydelig politisk
ambisjon, slik det er utrykt i erklæringen fra Nordisk råd.
Elektronisk ID er nødvending dersom man skal kunne tilby personlige digitale tjenes-
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ter til innbyggerne. Dersom man skal kunne tilby slike tjenester på tvers av landegrensene, må også ID-en fungere på tvers av grensene.
De nordisk-baltiske landene har høy utbredelse av eID i befolkingen (oppimot 90 % i
flere land). NOBID-prosjektet, som er etablert av MR-Digital arbeider for å oppnå
dette gjennom å benytte det felles europeiske rammeverket for tillitstjenester (eIDAS).
Status for arbeidet med NOBID er at alle land i regionen, med unntak av Island, har
nødvending teknisk infrastruktur for å utveksle grensekryssende pålogginger (eIDAS
knutepunkt).
Alle land med unntak av Island og Finland er i en prosess eller har meldt (notifisert)
eID løsninger i henhold til kravene i eIDAS. Begge landene er imidlertid innstilt på å
få dette på plass: Finland planlegger å være klar i 2023. Island forventes å starte prosessen med å få på plass en løsning for grensekryssende eID i 2022, men har samtidig
prioritert investeringer i lokal infrastruktur for eID. Island har nå mer enn 90 % adopsjon av kvalifisert elektronisk signatur (QES etter eIDAS) i befolkningen. Dette fundamentet vil gjøre det mulig for Island å øke investeringer og arbeid med grensekryssende integrasjon over de neste to årene.
Dermed anser de nordiske lands regjeringer rekommandasjonen som oppfylt.
Utskottets synpunkter
Redogörelsen ger en god bild över var de nordiska länderna befinner sig på
nuvarande tidpunkt. I svaret skriver man att samtliga nordiska länder ännu inte har
den nödvändiga tekniska infrastrukturen för att utväxla gränsöverskridande inloggningar (eIDAS knutpunkter) eller har eID lösningar som verkar i förhållande till kraven
till eIDAS.
Utskottet för tillväxt och utveckling kommer löpande att följa de återstående ländernas arbete med att implementera gränsöverskridande inloggningar. Därefter kommer utskottet för tillväxt och utveckling att aktivt uppmana de nordiska länderna att
genom eIDAS få till stånd tillgänglighet till samtliga nordiska myndigheterna på liknande sätt som man har tillgång till sina respektive nationella myndigheter.
Utskottet föreslår att Nordiska rådet anser att frågan för rådets del är slutbehandlad.
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