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Nefndarálit norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um svar við 
tilmælum um 

samnorrænt kerfi rafrænna skilríkja (e-ID) 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

 

Norðurlandaráð leggi svarið til hliðar og telji afgreiðslu lokið af hálfu ráðsins á 

tilmælum 50/2021 sem varða samnorrænt kerfi rafrænna skilríkja (e-ID). 

 

Bakgrunnur 

Tilmælin eru svohljóðandi:  

 

Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna 

 

að samræma rafræn auðkenniskerfi landanna (e-ID), með tilliti til 

upplýsingaöryggis og hagkvæmni, í anda þeirrar framtíðarsýnar forsætis-

ráðherranna fyrir árið 2030 að efla frjálsa för íbúanna og ryðja úr vegi 

stjórnsýsluhindrunum. 

Svör norrænu ríkisstjórnanna 

Skilvirkt, öruggt og hagkvæmt auðkennakerfi fyrir rafræn skilríki sem hægt væri að 

samþætta tæknilega og lagalega innan svæðis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja myndi 

efla samstarf og hreyfanleika á Norðurlöndum. Yrði þetta mikilvægt framlag til 

framtíðarsýnarinnar um að Norðurlönd verði samþættasta svæði í heimi. 

 

Löndin bera sjálf ábyrgð á því að sjá almenningi fyrir góðum rafrænum skilríkjum til 

nota í þjónustu innanlands og yfir landamæri. Eigi samstarf Norðurlanda og Eystra-

saltsríkja um rafræn skilríki (NOBID) að skila árangri er mikilvægt að setja sér skýran 

pólitískan metnað eins og fram kemur í yfirlýsingu Norðurlandaráðs.  
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Rafræni skilríki eru nauðsynleg til að geta veitt almenningi rafræna þjónustu. Eigi sú 

þjónusta að vera í boði milli landa verða rafræn skilríki einnig að gilda yfir landamæri.  

 

Á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjum eru rafræn skilríki afar útbreidd meðal 

almennings (allt að 90% í sumum löndum). Markmiðið með NOBID-verkefni 

ráðherranefndarinnar um stafræna væðingu (MR-Digital) er að takast þetta með 

hjálp sameiginlegrar reglugerðar ESB um traustþjónustu (eIDAS). 

 

Staðan í NOBID-verkefninu er sú að öll löndin að Íslandi undanskildu hafa þá tækni-

legu innviði sem þarf til að geta skipst á innskráningum yfir landamæri (gátt eIDAS).  

 

Öll löndin að Íslandi og Finnlandi undanskildum eru að undirbúa eða hafa þegar skráð 

(tilkynnt) rafrænar auðkennislausnir sem standast kröfur eIDAS. Bæði löndin eru 

staðráðin í að gera slíkt hið sama: Finnar stefna á að vera tilbúnir 2023. Íslendingar 

hyggjast hefja undirbúning á lausn fyrir rafræn skilríki yfir landamæri á árinu 2022 en 

leggja um leið áherslu á að fjárfesta í staðbundnum innviðum fyrir rafræn skilríki. Á 

Íslandi eru nú meiri en 90% íbúanna þegar með rafræna undskrift (QES eða eIDAS). 

Sá grunnur mun gera Íslendingum kleift að auka fjárfestingar og vinnu að 

samþættingu milli landa á næstu tveimur árum. 

 

Ríkisstjórnir Norðurlandanna telja þar með að orðið hafi við tilmælunum. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Greinargerðin gefur skýra mynd af stöðunni á Norðurlöndum að svo stöddu:  

Í svarinu kemur fram að enn hafi ekki öll löndin þá tæknilegu innviði sem þarf til að 

skiptast á innskráningum milli landa (gáttir eIDAS) eða rafræn auðkennakerfi sem 

standast kröfur eIDAS.  

 

Hagvaxtar- og þróunarnefndin mun fylgjast reglulega með því hvernig innleiðingu 

innskráningar yfir landamæri miðar í þeim löndum sem hafa ekki enn náð svo langt. 

Að því loknu mun hagvaxtar- og þróunarnefndin hvetja Norðurlöndin til að nýta 

eIDAS til að veita aðgengi að öllum yfirvöldum á Norðurlöndum á sama hátt og 

aðgengi er að yfirvöldum búsetulandsins.  

 

Nefndin leggur til að Norðurlandaráð telji afgreiðslu málsins lokið af hálfu ráðsins.  
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