SVAR PÅ REKOMMANDATION 22/2017

Svar på rek. 22/2017 om anvendelse af fælles nordisk eID
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att i samarbete med Nordiska rådet genomföra rundabordssamtal med bankerna och
näringslivet för att diskutera användandet av personnummer som ett villkor för att ingå
avtal och för att säkra att användandet av det gemensamma nordiska e-ID blir så smidig som möjligt
Nordisk Ministerråds svar på rekommandationen
De nordiske landes regeringer deler målet om at indføre gensidig anerkendelse af eID, så borgere i Norden kan bevæge sig frit på tværs af grænser og tilgå sikre digitale
tjenester (trust services) på tværs af grænser i Norden.
På MR-DIGITAL’s møde den 8. december 2017 besluttede de nordiske og baltiske
lande at igangsætte et fælles projekt (2018-2020). I første fase skal projektet identificere offentlige og private digitale tjenester, hvor borgere og virksomheder i regionen
vil have størst nytte af eID-interoperabilitet. Med udgangspunkt i få udvalgte digitale
tjenester vil en nordisk-baltisk ekspertgruppe under ledelse af Difi i Norge udvikle en
fælles arkitektur baseret på byggestenene i CEF Digital og infrastrukturen i eIDAS.
Projektet er i sin opstartsfase og ekspertgruppen forventes i løbet af første kvartal af
2018, at udvælge et begrænset antal sikre digitale tjenester med størst nytte for borgere og virksomheder i Norden. Det er afgørende for projektet, at udvælgelsen og
udviklingen af arkitekturen sker i tæt dialog med pågældende myndigheder og brancher.
Nordisk Ministerråd vil på nuværende tidspunkt ikke forpligte sig til et format for
denne dialog, men planlægger i løbet af 2018 fokuserede møder med de relevante
myndigheder og brancher i landene for at sikre at de nødvendige data er tilgængelige
på tværs af grænser og identificere tekniske og juridiske barrierer for eIDinteroperabilitet. Nordisk Ministerråd vil informere Nordisk Råd om de konkrete planer, når disse er nærmere afklaret i løbet af første fase af projektet.
Nordisk Ministerråd sætter stor pris på den opbakning og positive opmærksomhed,
som Nordisk Råd har givet det nordiske eID-samarbejde på sessionen i 2017 og senest på Nordisk Råds fællesmøde om digitalisering i Stockholm d. 24. januar 2018.
Nordisk Ministerråd vil holde Nordisk Råd godt informeret om eID-projektets fremdrift i projektforløbet og præsenterer en redegørelse til Nordisk Råds session i 2018.
Nordisk Ministerråd henviser i øvrigt til de nordiske regeringers svar på rekommandation 21/2017 om indførelse af en nordisk eID.
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