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• Implementert i Norge 15. juni 2018; Lov om elektroniske tillitstjenester

• Består av to deler: 

- Elektronisk identifikasjon (eID) 

- Elektroniske tillitstjenester: elektroniske signaturer, elektroniske segl, 

nettstedsautentiseringstjenester, elektroniske tidsstempler, elektroniske tjenester for 

registrert sending 

• To ulike tilsynsregimer

eIDAS-forordning
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• Tilsyn - eID

- Selvdeklarasjonsforskriften 21. nov. 2019

- Basert på Identifikasjonsnivåfroskriften

- Tre sikkerhetsnivå; lav, betydelig og høyt

- Selvdeklarering av eID-er meldes til Nkom

- Kan meldes til EU-kommisjon av Digdir

• Tilsyn - tillitstjenester

- Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester

- Melding om tillitstjenester sendes til Nkom

- Norges tillitsliste

Tilsyn etter Lov om elektroniske tillitstjenester
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• Nytt regelverk stiller nye krav basert på nye standarder

• Utfordringer med å oppfylle krav for sertifikatprofiler

• SEID-Leveranse 1 (sertifikatprofiler) revidert

• SEID-Leveranse 2 bør oppdateres og forenkles

• SEID-Leveranse 3 avviklet 

• Forvaltningsinstruksen revidert

• Leder for SEID Leveranseeiergruppen

SEID-leveransene og forvaltningsinstruksen er tilgjengelige på Nkoms nettside

Revisjon av SEID
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• Overgang fra sertifikatprofil v1.0 til sertifikatprofil v2.0

- Tilpasse eksisterende løsninger til nye sertifikatprofiler

- Overgangsperiode frem til 1. juni 2022

- Håndtere nye sertifikater utstedt iht. sertifikatprofiler v2.0 fra 1. sep. 2021

- Aktive sertifikater utstedt iht. sertifikatprofiler v1.0 etter overgangsperiodens slutt

SEID-sertifikatprofiler v2.0 - overgangsordning
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• Covid-19 utfordringer

- Reiserestriksjoner for utenlandske revisorer 

- Sertifiseringer som utløper

- Særlig unntak godkjent på nærmere angitte vilkår

- Stedlig revisjon digitalt (remote)

eIDAS stedlig revisjon 2020
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• Tilsyn 2021

- Planlagt tre tilsyn

- Organisering av sikkerhet i virksomheten

- Prosedyre for varsling og håndtering av sikkerhetshendelser

- Varsler er sendt ut

• Rapportering av sikkerhetshendelser

- Ethvert sikkerhetsbrudd, tap av integritet og tilgjengelighet

- Betydelig påvirkning - Mindre andel av kunder/tjenester berørt

- Via Altinn

- Beredskapsvakt

Tilsynsaktiviteter
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• Delta på internasjonale møter 

- FESA-forum for europeiske tilsynsmyndigheter

- ENISA Art. 19 Expert Group

• Rapporteringsplikt etter eIDAS-forordning

- Fremlegge årlig et sammendrag for ENISA og EU-kommisjonen av mottatte sikkerhetsbrudd

- Fremlegge en årlig rapport for EU-kommisjonen om sin hovedvirksomhet 

Internasjonale aktiviteter
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• Tilbydere av tillitstjenester skal omfattes av NIS 2

• Sikkerhetsbestemmelse i eIDAS art. 19 skal slettes

• FESA utarbeidet Proposisjon Paper om revisjon av NIS-direktivet

• Innvirkning på eIDAS-forordning art. 19

- Flyttes fra forordning til direktiv - Risiko for fragmentering og manglende harmonisering 

- Ulikt formål for NIS 2 og eIDAS

- Virkning på andre eIDAS-krav

- Andre krav til tilsyn med ikke-kvalifiserte tilbydere

eIDAS og forslag til NIS 2


