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Innledning 
BankID tas i økende grad i bruk i samfunnet som en generell løsning for elektronisk identifikasjon og 

e-signatur. Dette er i tråd med banknæringens uttalte målsetting om at BankID skal kunne være en 

av de foretrukne løsninger for eID og e-signatur i samfunnet. Den store utbredelsen av løsningen 

(over 2 millioner brukere) legger til rette for å kunne benytte den utover pålogging til nettbanken og 

gjennomføring av finansielle transaksjoner. En utvidet bruk av BankID vil kunne skape utfordringer og 

nye problemstillinger, både for banknæringen som leverandør og for ulike leverandører av 

elektroniske produkter og tjenester som kjøpere av eID og e-signaturtjenester.  

18. mars 2009 ble det avholdt et ekspertseminar i Oslo med tema ”BankID som mulig nasjonal 

infrastruktur for elektronisk identifikasjon”. Seminaret ble holdt av KIS (Koordineringsutvalget for 

forebyggende informasjonssikkerhet) sammen med FAD (Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet). Som et resultat av denne samlingen var det et mål å avdekke 

utfordringer ved slik bruk av BankID og få frem ideer til mulige tiltak som kan avhjelpe disse. Over 30 

eksperter1 fra forskjellige norske miljø deltok. Denne rapporten er en oppsummering av samlingen og 

legges frem for KIS som grunnlag for ev. oppfølging.  

Bakgrunn 
Bankene i Norge har i samarbeid utviklet en felles BankID-løsning, blant annet for autentisering og 
digital signatur til bruk for bankenes kunder når de benytter bankenes elektroniske tjenester. For 
bruk av bankenes nettbanktjenester er dette hovedløsningen for autentisering og signering av 
transaksjoner. Løsningen benyttes i kombinasjon med en tofaktor autentiseringsløsning (2FA) som 
også benyttes som sekundær løsning om BankID ikke er tilgjengelig. Etter hvert tilbys stadig flere 
tjenester og funksjoner gjennom nettbankkanalen slik at BankID får utvidet betydning for bankene og 
dens kunder.  
 
Bankene så fra begynnelsen av at gjenkjennelse og tillit er viktig for å skape stor utbredelse av 
elektroniske tjenester. Man vurderte det derfor som formålstjenlig for alle parter at deres BankID-
løsning også skulle kunne tilbys som en generell PKI (Public Key Infrastructure) tjeneste til ulike 
aktører utenfor bankenes tjenesteområder. Et eksempel et at kommuner kan ta BankID i bruk som 
en PKI-basert påloggings- og signeringstjeneste for sine innbyggere og andre samarbeidspartnere. 
Bruk av BankID som en generell PKI tjeneste er allerede godt i gang. 
 
Bankene er – enten direkte eller via sine tekniske medhjelpere, selvdeklarert i ordningen basert på 
Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor som ivaretas av PT (Post- og teletilsynet). BankID er således 
en løsning for personsertifikater av typen ”Person Høyt” og kan brukes til kommunikasjon med 
offentlig sektor og i andre sammenhenger der dette sikkerhetsnivå er påkrevd. 
  

                                                           
1
 Se Vedlegg 1 for oversikt over alle deltagerne. 
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Det har vært betydelig medieomtale i forbindelse med ulike utspill fra forskermiljøer rundt 
Universitetet i Bergen/ Selmersenteret og NTNU som har påpekt flere svakheter/sårbarheter ved 
BankID som løsning. 
 
Det er behov for en rekke avklaringer i forbindelse med utvidet bruk av BankID. Kredittilsynet, PT og 
DT (Datatilsynet) følger opp BankID, alle ut fra hver sitt mandat. Det er betimelig å stille spørsmålet 
om dette er et tilstrekkelig offentlig tilsynsregime i forhold til en mulig (kritisk) 
samfunnsinfrastruktur.  
 
BankID brukt utenfor bankene vil være gjenstand for ulik type avtaleverk/ ansvarsbestemmelser, 
avhengig av type tjeneste som vil tilby BankID som identifikasjonsmekanisme. Hvor står forbrukernes 
interesser i dette? Hvor mye ansvar vil bankene ta og hvor mye ansvar må tilbyder av tjenesten (f. 
eks. offentlige institusjoner) og deres brukere/kunder ta? 
 
Det vil trolig skje en økende medieeksponering av BankID jo større omfang og bruk tjenesten vil få. 
Forbrukere vil trolig fatte større interesse for hvordan BankID egentlig fungerer hvis det blir den 
eneste nyttige identifikasjonsmekanisme på nett. Dette skaper behov for større åpenhet om 
løsningen, samtidig som kriminelle og hackere vil fatte større interesse for en infrastruktur som kan 
bli en innfallsport til ID-tyveri. 
 
Det kan være behov for en samfunnsdebatt om nasjonale løsninger for elektronisk identifikasjon før 
vidtrekkende beslutninger tas av myndigheter og av næringslivet som i ettertid kan vise seg å være 
lite hensiktsmessig. 
 

Seminarets faglige innhold 
For å belyse disse spørsmål fra ulike vinklinger ble seminaret delt inn i tre hovedtema, som 
omhandlet hhv BankID som sikkerhetsløsning, BankID som signeringsmekanisme og TTP, samt 
forretningsmodeller og ulike måter å bruke BankID på. Orienteringer og kommentarer rundt disse 
temaene ble holdt fra flere fagmiljø.  Deretter ble temaene debattert i plenum. 

 

Tema 1 
 

 Teknisk beskaffenhet av BankID – er løsningen sikker og robust nok, oppfyller den kravene til 

sikker elektronisk identifikasjon og elektronisk signatur på en god nok måte? 

 Sårbarhet i BankID infrastrukturen dersom bruken utvides kraftig utenfor finanssektoren. Er 

det klokt å benytte samme løsning? Konsentrasjonsrisiko, smitteeffekter begge veier? 

 Bruk av sertifisering og tredjeparts evaluering som virkemiddel for å øke tilliten til / 

robustheten i BankID og eventuelt andre PKI løsninger? 

Orientering 

Frank Robert Berg innledet med Kredittilsynets syn på BankID og drøftet temaet med blant annet 

følgende orienteringspunkter: 

 Bankenes ansvar 

 BankID som produkt 

 Hva er digitale signaturer og PKI? 

 Kredittilsynets rolle.  

 Kredittilsynets årlige ROS analyse 
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Se vedlegg 2 for fullstendig orientering 

Tilhørende orientering 1 

Liv Hilde Westrheim fra Nærings- og handelsdepartementet ga en oversikt over esignaturloven, jf. lov 

15. juni 2001 nr. 81, med hovedvekt på følgende: 

 Loven er en gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF som blant annet 
stadfester full etableringsfrihet for sertifikatutstedere og fri sirkulasjon av elektroniske 
signaturprodukter som er i samsvar med direktivet.  

 Oversikt over hvilke forskrifter som er vedtatt med hjemmel i loven.  

 Lovens tilsynsordning (basert på en selvdeklarasjonsmodell) herunder Post- og teletilsynets 
beføyelser som tilsynsmyndighet. 

 Hvilke modeller for regulering av sertifikatutstedelse som ble vurdert i forkant av loven, jf. 
utvalgsrapporten ”Elektroniske signaturer - Myndighetsroller og regulering av tilbydere av 
sertifikattjenester” (2000). Utvalget anbefalte en selvdeklarasjonsordning. Både utvalget og 
departementet så positivt på fremtidige initiativ til frivillige sertifiserings- og 
akkrediteringsordninger.   

 Forskriftshjemmelen som ble innført i esignaturloven § 16a i 2005 legger til rette for at det kan 
opprettes ordninger for frivillig akkreditering eller sertifisering av sertifikattjenester. Foreløpig er 
én frivillig selvdeklarasjonsordning etablert i tilknytning til Kravspesifikasjon for PKI i offentlig 
sektor. 
 

Se vedlegg 3 for fullstendig orientering 

Tilhørende orientering 2 

Ørnulf Storm fra Post- og teletilsynet orienterte blant annet om følgende: 

 PT sine oppgaver etter e-signaturloven 

 Selvdeklarasjon 

 Krav til utstedere av kvalifiserte sertifikater 

 Oppfyllelse av krav i lov og forskrift 

 Tilsynsordningene 

o Kvalifiserte sertifikater 

o Selvdeklarasjonsordning 

 Sertifiserings- og godkjenningsordninger? 

 

Se vedlegg 4 for fullstendig orientering 

Drøftinger innenfor Tema 1 

BankID organisasjonsstruktur 

Det er etablert en ny organisasjonsstruktur for BankID: BOF (BankID Operasjonell Forvalter). BOF vil 

ha rollen som bestiller av tjenester til den felles operasjonelle infrastrukturen for BankID. Tjenestene 

leveres av BBS (Bankenes Betalingssentral) Infrastruktur. BBS Infrastruktur er en del av BBS-

konsernet som eies av bankene. Hver enkel bank har ansvaret for å tilby BankID til egne kunder. BOF 

eies i fellesskap av FNH (Finansnæringens hovedorganisasjon) og Sparebankforeningen. Kvaliteten på 

BankID styres av bankene gjennom bl.a. deltakelse i styrer av bankinterne organer som BSK 

(Bankenes Standardiseringskontor). 
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Om tilsyn 

BankID-løsningen må etterleve aktuelle lover og forskrifter, bl.a. lov om betalingsformidling og IKT-

forskriften gitt av Kredittilsynet og lov om elektronisk signatur med forskrifter forvaltet av NHD 

(Nærings og handelsdepartementet). PT er tilsynsmyndighet etter loven. DT har også myndighet her.  

Kredittilsynet har siden 2004 gjennomført 3 ulike IT-tilsyn med BankID-løsningen som har resultert i 

egne rapporter og påpekning av tiltak som er fulgt opp av BankID samarbeidet. Likeledes har 

Kredittilsynet gjennomført 2 utredningsrapporter om BankID og som har fungert som underlag for 

tilsynsvirksomheten. De gjennomførte IT-tilsyn har begrenset seg til BankID benyttet innenfor 

finanssektoren. Som et ledd i oppfølging av BankID har Kredittilsynet også hatt et avtalt samarbeid 

med Selmersenteret (UIB) og som har gitt anbefalinger på enkeltområder til Kredittilsynet.  

Post- og teletilsynet har gjennomført stedlig tilsyn hos Buypass og  BBS (som infrastrukturleverandør 

til BankID). 

Datatilsynet har foretatt tilsyn hos Buypass og Commfides.  

Flere offentlige etater har ikke forstått hva regelverket innebærer for tilsyn med BankID, bl.a. tror 

flere at PT driver tilsyn med kryptering for konfidensialitet (jfr. enkelte krav i Kravspesifikasjon for PKI 

i offentlig sektor). PT er tilsyn etter selvdeklarasjonsforskriften, og målet med ordningen som 

forskriften omhandler er at tilliten til sertifikattjenester (PKI-tjenester) styrkes. I den grad PT 

håndhever krav til kryptering, er det kun i forhold til  at et PKI-sertifikat kan benyttes til kryptering av 

sesjonsnøkler, og at tjenesten som utsteder slike sertifikater oppfyller krav stilt i Kravspesifikasjonen. 

Vil større bruk av eID kreve større bruk av kontroll/tilsyn? En kost/nytte vurdering kan være med på å 

avgjøre grad av tilsyn. Bruksområder med strengere krav er viktigere å følge i form av tilsyn enn 

andre. 

PKI 

Det komplekse regulerings- og styringssystemet for PKI baserte e-signaturer gjør at det er svært 

vanskelig å holde oversikten over alle involverte relasjoner – mellom lover, forskrifter, standarder, 

styringsdokumenter (CP, CPS), regler og rutiner, designprinsipper og implementasjon. En eventuell 

ekstern revisjon av et slikt PKI system bør derfor også se på de ulike relasjonene og måten de er 

ivaretatt på, ikke bare de tekniske sidene ved løsningen. En slik revisjon bør være gjennomført på en 

likeverdig basis for alle PKI leverandører i Norge. 

Det kommenteres at innenfor PKI er det ikke krav om å tilfredsstille alle krav i kravspesifikasjonen for 

PKI i offentlig sektor. En utsteder kan selvdeklarere løsningen med basis i de av kravene som anses 

relevante for løsningen. Bl.a. støtter en standard BankID-løsning ikke muligheten for å benytte 

sertifikatet til kryptering av meldinger/dokumenter. Bankene utelukker imidlertid ikke at det kan 

utvikles tilpassede nisjeløsninger med BankID for visse kundegrupper, f.eks. offentlig sektor. Det 

kommenteres at ingen PKI-løsninger er selvdeklarerte i henhold til de komplette krav som stilles.   

Sertifisering 

Sertifisering av BankID-løsningen er tatt opp som et tema med BankID samarbeidet, men har så langt 

ikke vært noe krav fra Kredittilsynet, men det betraktes som et hensiktsmessig tiltak for å gi større 

tillit til løsningen.  
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Det er påpekt behov for økt ekstern vurdering av BankIDs løsning. Sertifisering er også pekt på som 

en mulighet. Det pågår i den forbindelse en prosess med bruk av eksterne ressurser på 

enkeltområder innenfor BankID-løsningen (Norsk Regnesentral, Mnemonic og andre via BBS).   Skulle 

BankID etableres som en sentral, kritisk infrastruktur bør en vurdere sertifisering av BankID som 

løsning. Det påpekes at i en sertifiseringsprosess finner man alltid feil. Det være seg i dokumentasjon, 

design eller implementering.  SERTIT2 er fremhevet som en mulig aktør som kan involveres.  

Det ble foreslått at myndigheter utarbeider et mandat for å opprette en sertifiseringsordning for e-

signatur, inkludert kompetansebehov og finansieringsmodell. Samtidig ble det stilt spørsmål om krav 

til sertifisering ikke vil øke kompleksiteten i hele systemet. En mulig oppfølging kunne være å se på 

en etablering av en sertifiseringsordning for sikre signaturfremstillingssystemer. 

Sertifikater 

Man kan skille og benytte forskjellige sertifikater til forskjellig bruk. Det kan gjerne være basert på lik 

teknisk og funksjonell plattform, men med forskjellige mekanismer i lagene over for å støtte de ulike 

krav. Det er i den forbindelse viktig å se sammenheng mellom reelle behov og praktisk 

gjennomførbarhet.  

Utvidet bruk av BankID 

Kredittilsynet og BankID er i en dialog om mulig mulige tiltak for ytterligere å øke beskyttelsen av 

BankID Infrastruktur. Blant annet har Kredittilsynet lansert som en mulighet å foreta deling av BankID 

infrastrukturen i to – en del kun for sikring av banktransaksjoner og en for ”gjenbruk” av BankID i 

andre anvendelser. BankID vil også tilpasse løsningen til ulike ”nisjer” – avhengig av hva som er 

behovene til bl.a. offentlige etater. De ønsker også å se på forretningsmodeller som kan kompensere 

for ev. særkrav til løsningen. Dette vil inkludere nærmere  regulering av innholdet i brukeravtaler og 

informasjon til forbrukere. BankID selv vurderer å stille strengere krav til implementasjoner av 

”server BankID” hos tjenesteeiere. Det ble også nevnt at staten kan opptre som ”garantist” for 

sikkerheten i BankID brukt mot offentlige tjenester. 

Andre utfordringer 

ID tyveri er et økende problemområde og tiltak er i følge BOF iverksatt i den forbindelse. Som en 

konsekvens av dette er en samlet organisering av hendelseshåndtering nå gjennomført i 

banknæringen. Ved bruk av BankID utenfor bankenes ordinære virksomhetsområder har det blitt 

vurdert økende sjanser for korrumpering ved økt eksponering av BankID som tjeneste. Det blir også 

nevnt annen generell risiko ved av internett er en del av infrastrukturen for BankID tjenester, så som 

infiserte datamaskiner, metoder for søk etter sensitiv informasjon (phishing) med mer. 

 Den type persondata som samles inn ved bruk av BankID og de eksisterende lovpålagte 

loggingsrutinene kan skape sikkerhets- og personvernutfordringer. Bruk av online tjenester er ansett 

som viktig for effektivisering av offentlige tjenester Samt forenkling for brukere av dem.  I lys av 

debatten blir det av enkelte stilt spørsmål om sikkerhet anses som sekundært viktig fra 

myndighetenes side i denne sammenheng. 
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 www.sertit.no  

http://www.sertit.no/
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Tema 2 
 

 Kritisk analyse av digitale signaturer i BankID og graden av ikke-benekting ("non-

repudiation") 

 Drøfting av behovet for en uavhengig tredjepart ("trusted third party") 

 Drøfting av behovet for en uavhengig analyse av BankID før systemet eventuelt blir tatt i bruk 

som et nasjonalt ID-system 

Orientering 

Kjell Jørgen Hole fra Universitetet i Bergen orienterte om utfordringen ved ikke-benekting3 i BankID 

konseptet: 

 Et juridisk aspekt ved slik konflikt hvor en uhildet tredje part må involveres, eksempelvis 
dommer, jury eller lignende.  

 Grad av ikke-benekting er en juridisk faktor. For å oppnå høy grad må en Trusted Third Party 
(TTP) benyttes. Dette finnes ikke i BankID. 

 Bankenes betalingssentral kontrollerer mekanismene, men kan ikke anses som TTP siden 
bankene eier dem. Ved en konflikt vil bankene i denne situasjonen ha en fordel. 

 To-faktor autentiseringen i BankID anses som svakere enn ved en PKI løsning. Er den god nok 
til å støtte digitale signaturer? 

 

Se vedlegg 5 for fullstendig orientering 

Tilhørende orientering 1 

Åsmund Skomedal fra Norsk Regnesentral orienterte om kritisk analyse av digitale signaturer i 

BankID og graden av ikke-benekting. Utgangspunktet var de viktigste innvendingene som er 

fremkommet fra Hole (UiB): 

 Bruk av fødselsnumre muliggjør DDos (Distributed Denial Of Service). Dette er ikke spesifikt 
for BankID; andre tjenester som bruker fødselsnummer som identifikator har tilsvarende 
utfordring. Mottiltak kan forventes å være effektive og BankID antas å ha iverksatt slike nå. 

 Det har vært hevdet at ”Man in the middle” angrep frem til november 2007 var enkelt 
grunnet ubeskyttet adresse informasjon. 

 Ved ikke-benekting kan det kritiseres at utsteder samtidig er tjenesteleverandør. Samme 
innvending gjelder også andre utstedere som selv eller ved sine eiere også leverer tjenester. 

 Det er begrenset tilgang til åpen dokumentasjon av sikkerhetsløsningen. Samme innvending 
gjelder antageligvis også for andre utstedere av Person Høy sertifikater. 

 Det finnes enkelte grunnleggende tekniske mekanismer i BankID for 2-faktor autentisering 
som er unike. Det medfører at det ikke er reelt teknisk innsyn i en samfunnskritisk 
infrastruktur. Videre er det komplekst. Dette begrunner behov for en ekstern revisjon. 

 Tekniske beskrivelse av BankID og legale krav 

 Argumenter for og imot ekstern revisjon og sertifisering 
 

Se vedlegg 6 for fullstendig orientering 
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 Det å kunne benekte mottak eller avsending 



 

Side 7 
BankID som mulig nasjonal infrastruktur for elektronisk identifikasjon 

Drøftinger innenfor Tema 2 

E-signaturer 

BankID er designet slik at signering utløses automatisk ved bruk av tofaktor løsningen som gir adgang 

til den private nøkkelen lagret sentralt hos banken. Styrken på en ikke-benektings funksjon i en slik 

signering vil derfor avhenge av styrken på den tofaktor løsningen som brukes for adgang til 

signeringsnøkkelen.  BankID som e-signatur er derfor bygget på en autentiseringsfunksjon.  

Flere uttaler at reguleringen av e-signaturer er noe mangelfull ved at det ikke foreligger krav til e-

signaturer på ”fornuftig” sikkerhetsnivå, dvs. mellomnivå mellom kvalifiserte sertifikater og 

kvalifiserte signaturer (som krever sertifisert/godkjent sikkert signaturfremstillingssystem). 

Behovet for uavhengig tredjepart 

BankID-løsningen kan ikke vurderes som en uavhengig tredjepart, i og med at banken ”eier” 

løsningen. Problemet er særlig akutt der BankID benyttes av kunden til å signere transaksjoner med 

banken. Ved en eventuell tvist om signering har funnet sted, har banken all den nødvendige 

informasjon og kunnskap om løsningen, mens kunden ikke har den. Kunden vil derfor stille svakt i 

forhold til banken sin. Det kan hevdes at problemet eksisterer også dersom BankID brukes av et 

annet brukersted enn en bank – fordi brukerstedet må betale banken for bruk av BankID og har 

således ”felles interesse” med den (dette er imidlertid et felles problem for alle avtalebaserte PKI der 

det betales for bruk av eID).  

Det stilles spørsmål ved hvordan man kan vurdere sikkerheten i BankID når blant annet 

forskningsmiljø ikke gis ønsket tilgang til sikkerhetsdokumentasjon. Fra BOFs side er man innstilt på 

full åpenhet mot tilsynsmyndighetene når det gjelder sikkerhetsaspektene, spesielt om det er tilfeller 

hvor tjenesten skal benyttes utenfor banknæringen. 

Det understrekes at behovet for en uavhengig tredjeparts gjennomgang og større åpenhet vil øke 

ved utvidet bruk av BankID, da dette blant annet fører til økende kompleksitet. 

Andre utfordringer 

Det påpekes at et nasjonalt ID system som sådan ikke er definert. BankID er et produkt som allerede 

finnes. Det å sjekke sikkerheten i ettertid gjør det mer komplisert. Uavhengig analyse er nødvendig. 

Det påpekes videre at under NSMs (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) tilsynsområde setter det krav til 

personlig varetekt av krypteringsnøkler, mens PT ikke gjør det. Det at nøklene oppbevares i en 

sentralt lagret database, oppfattes i noen miljøer å være en utfordring, og særlig ved bruk av BankID 

utenfor banknæringen. 
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Tema 3 
 

 Forretningsmodellen for BankID – er den nyttig og fleksibel nok når bruken skal utvides 

utover banknæringen; er det noen fundamentale problemstillinger ved modellen når BankID 

skal tjene som samfunnsinfrastruktur? 

 Eksisterende tilsynsregime/myndighetsoppfølging: er den god nok eller bør den styrkes – og 

på hvilken måte? 

Orientering 

Tor Alvik fra Direktoratet for forvaltning og IKT orienterte om følgende: 

 Nasjonalt eID programstruktur og prosessbeskrivelse 

 Prosess for forretningsmodell i samarbeid med banknæringen og andre aktører 

 Hvor denne prosessen står i dag 

 Utfordringer ved BankID som en del av samfunnsinfrastrukturen for eID 

 Drøfting av eksisterende tilsynsregime/myndighetsoppfølging 
 

Se vedlegg 7 for fullstendig orientering  

Tilhørende orientering 1 

Trine Lind fra NAV hadde kommentarer til temapunktene gjennom sin orientering: 

 Forretningsmodellens krav og behov. 

 Forventninger om at det gis løsninger som kan støtte gitte krav  

 Tilsynsregime må koordineres i større grad. Motstridende krav fra myndighetenes side. 
Myndighetene må påse at kravene følges opp av leverandørene 

 NAV med sine fellesløsninger har behov for å ivareta sitt ansvar med å tilby løsning som 
tilfredsstiller krav. 

 Savner at noen tar et helhetsansvar for offentlig bruk av eID. 
 

Se vedlegg 8 for fullstendig orientering 

Drøftinger innenfor Tema 3 

Forretningsmodell 

Store potensielle brukere av BankID, som NAV, ser behovet for enkle avtalestrukturer, med færrest 

mulig avtaleparter. Tillit til løsningen er svært viktig. De ønsker også at prinsipper for prising er mest 

mulig transparente, slik at ev. differensiering av ulike funksjoner, så som pålogging og signering blir 

synliggjort. Virksomheter i offentlig sektor har behov for krypteringsfunksjonalitet, noe BankID i sin 

standard form ikke støtter eller er utviklet for. 

Det ble problematisert at totalansvaret ved anskaffelse og implementering av BankID ikke er plassert 

i offentlig sektor, og debatten rundt dette viser at dét er en utfordring. Skal anskaffer eller bestiller 

(for eksempel et direktorat) ta dette ansvaret? Krav som er tilpasset regelverk må defineres av 

bestiller. Det ble pekt på at rollen som innkjøper på vegne av flere (som Difi har) og rollen som tilsyn 

(som PT har) bør skilles veldig klart og ikke blandes sammen. Difi har en innkjøpsrolle som skal 

ivareta alles interesser. Dette er en utfordring. Et fornuftig og tettere samarbeid er derfor viktig. Det 

blir feil at en innkjøper garanterer for sikkerheten og tilliten i en løsning som tilbys i markedet.  



 

Side 9 
BankID som mulig nasjonal infrastruktur for elektronisk identifikasjon 

BankID har ellers uttalt at bankene selv vurderer tiltak som gjør det enklere å forholde seg til BankID 

som felles løsning for bruk i offentlig sektor. Blant annet har man konkludert med å ikke kreve 

interbank-gebyrene for validering av BankID som brukes mot offentlige tjenester. 

Tilsynsregime 

Det er relevant å vurdere eksisterende tilsynsopplegg og hvordan det skal håndtere ulikhetene i de 

aktuelle løsningene (eks. smartkort-basert eID hos Buypass og nettsentrisk eID hos BankID). Det er 

viktig med mulighet for innsyn i de tekniske komponentene som ligger til grunn for å kunne føre 

skikkelig tilsyn. 

Det ble tatt til orde for en bedre samordning av offentlig tilsyn og kontroll med BankID-løsningen. 

Samtidig påpekte flere vanskeligheter med å organisere dette i en fastere form enn i dag, gitt de ulike 

tilsynenes mandater og ansvarsområder.  PT har tilsynsansvaret og autoriteten, mens DT vil ivareta 

brukernes interesse ved å se inn i sikkerhetsnivå. NSM kan stille med råd og veiledninger og kan bidra 

med sertifiseringsprosess. De er dog ikke en styrende myndighet. Ved konflikter kan tilhørende 

departement gripe inn.  

Videre må det fordelte ansvaret styrkes for å ivareta de behov man har i forbindelse med BankID. 

Eksempelvis med det faktum at det ikke foretas tilsyn på e-signaturer. 

Tilsyn må tilpasses alles behov og ikke vektlegge for eksempel markedsmessige hensyn alene. 

Det må avklares hvem som har ansvaret for at kravene som settes til ”nivå 4” er gode nok og at de 

deretter følges opp. Dette virker per i dag uklart. Er det i det hele tatt et mål å skulle oppnå dette 

sikkerhetsnivået med BankID? 

 

Oppfølgingspunkter 
Dette seminaret viser at temaet som er diskutert er svært viktig. BankID er i bruk stor skala. Avhengig 

av behovene knyttet til tjenester som vurderer å ta i bruk BankID, kan dette skape utfordringer. Som 

en konklusjon fra ekspertseminaret kan følgende oppfølgingspunkter vurderes: 

1. Vurdere ”deling” av BankID infrastrukturen i to – en for bankintern bruk og en for ekstern 
bruk.  Følges opp av Kredittilsynet. 

2. Vurdere frivillig ekstern IT-revisjon av BankID (hos en bank). Følges opp av Post- og 
teletilsynet. 

3. Tilsyn i forbindelse med håndtering av personopplysninger i BankID. Bør vurderes fulgt opp 
av Datatilsynet? 

4. Styrking av Post- og teletilsynets rolle som tilsyn i forhold til e-signaturer. Følges opp av 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Nærings og handelsdepartementet i 
samarbeid med Samferdselsdepartementet. 

5. Vurdere sertifisering av sikre signatursystemer – følges opp av Nærings og 
handelsdepartementet sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Bør 
trekke inn Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

6. Revisjon av Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. Følges opp av Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet sammen med Direktoratet for forvaltning og IKT. 

7. Forretningsmodeller for bruk av BankID i offentlig sektor. Følges opp av Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet sammen med Direktoratet for forvaltning og IKT. 
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Vedlegg 1: Deltagerliste ekspertseminar BankID, 18. mars 2009 

 

Finansdepartementet (FIN)   Torgeir Jonvik   Torgeir.Jonvik@fin.dep.no 

Fornyings- og adm.departementet (FAD) Eivind Jahren  Eivind.Jahren@fad.dep.no 

Fornyings- og adm.departementet (FAD) Cort Archer Dreyer  Cort-Archer.Dreyer@fad.dep.no 

Fornyings- og adm.departementet (FAD) Katarina de Brisis  Katarina-de.Brisis@fad.dep.no 

Justis- og politidepartementet (JD)  Robin Bakke  robin.bakke@jd.dep.no 

Justis- og politidepartementet (JD)  Audun P. Aanæes Audun.Aanaes@jd.dep.no 

Justis- og politidepartementet (JD)  Bente Johanne Kraugerud bente.kraugerud@jd.dep.no 

Kommunal- og regionaldepartementet (KD) Christian Bull  Christian.Bull@krd.dep.no 

Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) Liv Hilde Westrheim Liv.Westrheim@nhd.dep.no 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Tor Alvik  Tor.Alvik@difi.no 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Ingvild Kiland  Ingvild.Kiland@difi.no 

Helsedirektoratet (HD)    Tor Ottersen  too@shdir.no 

Helsedirektoratet (HD)    Siri Pernille Utkilen SiriPernille.Utkilen@helsedir.no 

Helsedirektoratet (HD)    Henrik Paus  Henrik.Paus@helsedir.no 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)  Lars Olaussen  Lars.Olaussen@nsm.stat.no 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)  Stein Damman  stein.damman@nsm.stat.no 

Datatilsynet (DT)    Leif Aanensen    leif.aanensen@datatilsynet.no 

Kredittilsynet (KT)    Frank Robert Berg  frank.robert.berg@kredittilsynet.no 

Kredittilsynet (KT)    Stig Ulstein   stig.ulstein@kredittilsynet.no 

Post- og Teletilsynet (PT)   Ørnulf Storm  Ornulf.Storm@npt.no 

Post- og Teletilsynet (PT)   Liza Alian  Liza.Alian@npt.no 

NAV      Trine Lind   Trine.Lind@nav.no 

Skatteetaten (SKD)    Arne Thorstensen  Arne.Thorstensen@skatteetaten.no 

Brønnøysundregistrene (Brreg)   Hallstein Husand  Hallstein.Husand@brreg.no 

Brønnøysundregistrene (Brreg)   Raymond Hagen  raymond.Hagen@brreg.no  

Universitetet i Bergen (UiB)   Kjell Jørgen Hole  Kjell.Hole@ii.uib.no 

NTNU      Kristian Jøsteen  Kristiag@math.ntnu.no 

Norsk Regnesentral (NR)   Åsmund Skomedal  asmund.skomedal@nr.no 

Sparebankforeningen    Jan Digranes   jan.digranes@sparebankforeningen.no 

Abelia      Rune Foshaug  Rune.Foshaug@abelia.no 

Bankenes Standardiseringskontor  Lise Arneberg  Lise.arneberg@bsk.no 

Statens kartverk    Jens Christian Leonthin Jens-Christian.Leonthin@statkart.no 

Statens kartverk    Rolf Henning Dybdal Rolf-Henning.Dybdahl@statkart.no 
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Kredittilsynet v/Frank Robert Berg

Kredittilsynets syn på BankID



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-182

Spørsmål til tema 1

1. Teknisk beskaffenhet av BankID – er løsningen sikker 

og robust nok, oppfyller den kravene til sikker 

elektronisk identifikasjon og elektronisk signatur på en 

god nok måte?

2. Bruk av sertifisering og 3-dje parts evaluering som 

virkemiddel for å øke tilliten til / robustheten i BankID 

og eventuelt andre PKI løsninger?

3. Sårbarhet i BankID-infrastrukturen dersom bruken 

utvides kraftig utenfor finanssektoren. Er det klokt å 

benytte samme løsning? Konsentrasjonsrisiko, 

smitteeffekter begge veier?



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-183

Spørsmål til tema 1

1. Teknisk beskaffenhet av BankID – er løsningen 
sikker og robust nok, oppfyller den kravene til 
sikker elektronisk identifikasjon og elektronisk 
signatur på en god nok måte?

a) Bankens ansvar

b) BankID som produkt

c) Kredittilsynets rolle



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-184

a) Bankenes ansvar

 Det er den enkelte bank som er ansvarlig for de tjenester og produkter de 
markedsfører og tilbyr til sine kunder.

 Bankene samarbeider ofte om utvikling og drift av løsninger som har en 
stor grad av felles eller nasjonal standard mht teknologi. Markedsmessig 
innpakning og prising er opp til den enkelte bank.

 Både i sammenheng med fellesskapsløsninger og egne løsninger 
benytter bankene i Norge stor grad av utkontraktering innenfor IKT.

 BankID produktet er et avtalt samarbeid mellom bankene og inngår i 
fellesskapsløsningene. 

 Banksamarbeidet har etablert ”BankID operasjonell forvalter” (BOF) som 
felles organ til å forestå utkontraktering (bestillerrollen), forvaltning og 
oppfølging av driften.

 BBS Infrastruktur AS er valgt som leverandør for utvikling, forvaltning og 
drift av løsningen.

 Det er den enkelte bank som bestiller oppgaver fra BBS Infrastruktur AS 
og som tilbys bankens kunder og BOF opererer på vegne av 
fellesskapet.

 De enkelte banker deltar direkte og gjennom representasjon i 
fellesorganer som styrer bruk av standarder (BSK), utvikling og drift av 
løsninger som inngår i fellesskapsløsninger i BankID Samarbeidet.



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-185

b) BankID som produkt

 BankID er bankenes felles løsning for autentisering og bruk av digital 
signatur. Hensikten er at denne løsningen kan benyttes i 1) den enkelte 
bank 2) på tvers av banker og 3) kunne tilbys utenfor banksektoren. 

 Innføringen skjer gradvis og har i stor grad hittil vært knyttet til bruk av 
nettbank, men mulighetene som ligger i BankID er beregnet å dekke alle 
elektroniske kundetjenester der behov for elektroniske løsninger for å 
autentisere og benytte digital signatur er tilstede.

 BankID er også tatt i bruk utenfor det som kan oppfattes som bankenes 
ordinære virksomhetsområde. Det er også her den enkelte bank som 
markedsfører og selger tjenesten og som står som leverandøransvarlig 
overfor kunden.

 BankID er avtalebasert. Dvs at leverandør (banken) har egen avtale med 
instans (kunde) som skal benytte BankID overfor sine kunder/brukere.

 BankID etterlever (selvdeklarasjon overfor P&T) norske myndigheters 
kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor.

 Mange banker har registrert BankID hos Post & Teletilsynet som 
kvalifiserte sertifikater (Direktiv 95/99/EF om elektroniske signaturer).

 BankID må etterleve relevante lovkrav som gjelder i finanssektoren.



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-186

Hva er digitale signaturer og PKI?
 Digitale signaturer = elektronisk sikkerhetstjeneste som kan brukes 

som autentiseringsmekanisme ved pålogging, f. eks nettbank og 

som akseptert elektronisk signatur.

 PKI = Public Key Infrastructure, 

på norsk = offentlignøkkel-infrastruktur

Benyttes om den delen av infrastrukturen som trengs for sikker 

elektronisk samhandling mellom parter som ikke kjenner 

hverandre.

Andre begreper som ofte benyttes i denne sammenheng er:
Autentisere Prosessen å bekrefte en oppgitt identitet

Autentisk Fullt ut ekte og pålitelig

Autorisere Tilordne rettigheter eller tillatelser, f.eks. bare lese et dokument, eller lese og 

skrive

Elektronisk sertifikat En elektronisk legitimasjon

Identitet Navn, stilling; kjennetegn ved et individ eller en entitet, som f.eks. registreres i et 

identitetskort.

Validere Gjøre/være riktig. I denne sammenhengen brukes begrepet om å sjekke at det er 

rett person som signerer.

Verifisere Undersøke og fastslå riktigheten av noe. Her brukes begrepet om å beregne at 

signaturen er ekte og dermed at dokumentet ikke er endret (integritet).

b) BankID som produkt



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-187

Konseptuel skisse 



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-188

Dette gir et teknisk prinsippbilde av hvordan BankID er løst.



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-189

c) Kredittilsynets rolle

Tilsyn med

IKT og 

betalingssystemer

(1)

Lover og forskrifter

IKT-forskriften

(2)

IT-tilsynsvirksomhet

(3)

Årlig ROS-analyse

av IKT

(4)

Meldeplikt systemer 

for betalingstjenester

Våre virkemidler

-IKT-forskriften, veiledninger

-Lov om  betalingssystemer mv
Bokføringsloven, hvitvaskinsforskriften, intern 

kontrollforskriften, Verdipapirhandelsloven, 

Kredittilsynsloven -Forskrift om minstekrav til 

kapitaldekning i ... (operasjonell risiko BIA, TSA og AMA)

Regelverksutvikling

Forvaltning

Etterlevelse

Etterlevelse

Risiko

Etterlevelse

Risiko

Risikoforståelse

Overvåkning og kontroll

Informasjon og kommunikasjon

Informasjon og 

grunnlag for tiltak



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-1810

Kredittilsynets hjemmelsgrunnlag og ansvar for oppfølging av 

regelverk:

”Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på 

hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og 

bestemmelser gitt i medhold av lov samt den hensikt som 

ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og 

vedtekter.” (Kredittilsynsloven § 3) 

Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er 

hjemlet i Kredittilsynsloven (IKT-forskriften) og stiller krav til at finansforetakets bruk 

av IKT virker på en hensiktsmessig og betryggende måte gjennom å stille krav til ulike

IKT-prosesser

Basel 2 definisjon på Operasjonell risiko: Med operasjonell risiko menes risiko for tap 

som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller 

eksterne hendelser. Reguleringstiltak som en følge av Basel II.

Lov om betalingssystemer, kapittel 3. Systemer for betalingstjenester
§ 3-1. Formål ”.. å bidra til at systemer for betalingstjenester innrettes og drives slik at hensynet til 

sikker og effektiv betaling og til rasjonell og samordnet utførelse av betalingstjenester ivaretas. ”

Andre lover og forskrifter gjelder også



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-1811

c) Kredittilsynets rolle

1. Det er gjennomført flere tilsyn med BankID, både 

gjennom prosjektperioden og i driftsfasen.

2. Gjennom tilsynsrapportene er det tatt opp en rekke 

ulike forhold med BankID Samarbeidet og som senere 

har blitt fulgt opp av Kredittilsynet.

3. Det er gjennomført en rekke separate temamøter om 

BankID, bl. a. med representanter fra BankID 

Samarbeidet, enkeltbanker, BBS, Post & Teletilsynet 

og representanter fra sikkerhets- og forskermiljøer.

4. Kredittilsynet har foretatt 2 separate interne utredninger 

om BankID løsningen, hhv i 2004 og 2009.



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-1812

c) Kredittilsynets rolle

Området det fortsatt pågår en dialog om:

1. Gjennomføring av en fullstendig og komplett risikoanalyse av BankID. 
Dette er gjennomført på delområder, men det pågår fortsatt arbeid med 
en komplett analyse. Ifølge BOF er det i 2009 sluttført risikoanalyse av 
hele løsningen.

2. Påpekt behov for ekstern vurdering av BankID løsningen. Bruk av 
sertifisering, f. eks. SERTIT er drøftet. BankID har en pågående prosess 
med bruk av eksterne ressurser på enkeltområder.

3. Identitetstyveri er reist som problemområde. Tiltak er iverksatt, men det 
pågår fortsatt analyser for å identifisere relevante tiltak. Dette omfatter 
både phishing (avluring av informasjon) og MITMA (Man-In-The-Middle-
Attack) angrep.

4. Bedre organisering av mottaksapparat og klargjøring av eskalering og 
bedring av reaksjonstid for håndtering av hendelser er tatt opp og i stor 
grad gjennomført.

5. Behov for reserveløsninger for å sikre tilgang til banktjenester ved 
alvorlige hendelser er tatt opp og tiltak iverksatt. 2 senterdrift og 
reserveløsning til BankID i nettbank gjennom kundevalg.

6. BankID benyttet utenfor bankens ordinære virksomhetsområde og den 
forretningsmodell og teknologiløsning som er valgt for håndtering av dette.

7. BankID benyttet utenfor bankenes ordinære virksomhetsområde og den 
”slitasje” og økte eksponering dette kan føre til og som i verste fall kan 
korrumpere bruk av BankID i bankene.



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-1813

Betalingssystemer – samarbeid Norges Bank og Kredittilsynet

Dette er en årsrapport utgitt av Norges Bank og som 

omfatter betalingssystemer. Norges Bank har et samarbeid

med Kredittilsynet om denne. 



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-1814

Kredittilsynets årlige ROS-analyse

Kap. 1 Innledning

Kap. 2 Teknologi og utviklingstrekk

Kap. 3 Funn og observasjoner basert 

på Kredittilsynets kilder

Kap. 4 Systemer for betalingstjenester

Kap. 5 Beredskapsøvelsen IKT-08

Kap. 6 Identifiserte risikoområder

Kap. 7 Kredittilsynets videre oppfølging

Rapporten omfatter også BankID.



Kredittilsynet - BankID konferanse 

2009-03-1815

Spørsmål til tema 2

2. Bruk av sertifisering og 3-dje parts evaluering som 

virkemiddel for å øke tilliten til / robustheten i BankID 

og eventuelt andre PKI løsninger?

 BankID har benyttet ulike eksterne instanser for

kvalitetssikring og risikoanalyser.

 Det pågår en drøfting om hensiktsmessigheten med å 

sertifisere løsningen. SERTIT er ett av flere tema i 

denne forbindelse. Dette er ikke noe lovmessig krav, 

men kan være hensiktsmessig pga det aktuelle 

funksjonsområdet.
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2009-03-1816

Spørsmål til tema 2

3. Sårbarhet i BankID-infrastrukturen dersom bruken 

utvides kraftig utenfor finanssektoren. Er det klokt å 

benytte samme løsning? Konsentrasjonsrisiko, 

smitteeffekter begge veier?

 Bruk av forretningsmodell og implementering av teknisk 

løsning (konsekvenser og smitteeffekt) for BankID er 

tatt opp for videre drøfting.

 Etablert backup-løsning for dagens implementering er 

hensiktsmessig. Både alternativt driftssted og kundens 

mulighet for å velge annen sikkerhet enn BankID i 

nettbanken. 
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2009-03-1817

Takk for oppmerksomheten!

www.kredittilsynet.no
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Esignaturloven

rådgiver  Liv Westrheim

Nærings- og handelsdepartementet



Innhold

• Esignaturloven 

• Esignaturdirektivet

• Forskrifter

• § 16a om frivillige sertifiserings-, godkjennings- og 

selvdeklarasjonsordninger

• Tilsyn



• Lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur

– I kraft 1. juli  2001    

Forarbeider:

• Ot.prp. nr. 82 (1999-2000)

• Ot.prp. nr. 103 (2001-2002)

• Ot.prp. nr. 74 (2004-2005)



esignaturloven 

• Direktiv 1999/93/EF om elektroniske signaturer

• Full  etableringsfrihet for sertifikatutstedere i EØS-

området



esignaturloven - forskrifter

• Forskrift 15. juni 2001 nr. 611 om krav til utsteder av 

kvalifiserte sertifikater

• Forskrift 25. juni 2004 om elektronisk kommunikasjon 

med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) 

• Forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige 

selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere



Kravspesifikasjon for PKI i 
offentlig forvaltning

• Etablerer tre sertifikatklasser

– Person-Standard og Person-Høyt

– Virksomhet 

• Selvdeklarasjon til Post- og teletilsynet

http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/PAG_SIKKERHET_TEKST?p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=47268


esignaturloven

• Frivillige sertifiserings-, godkjennings- eller 

selvdeklarasjonsordninger

• Esignaturloven § 16a

• Ot.prp. nr. 74 (2004-2005)

http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/PAG_SIKKERHET_TEKST?p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=48615


Sertifiseringsordning: enhver ordning der en tredjepart 

skriftlig bekrefter at en sertifikatutsteders produkter, 

prosesser eller tjenester oppfyller spesifiserte krav, og 

der sertifikatutsteder ikke er berettiget til å utøve de 

rettighetene som sertifiseringen gir før vedkommende 

har mottatt tredjeparts bekreftelse.

Godkjenningsordning: enhver ordning der en tredjepart gir 

tillatelse til at en sertifikatutsteders produkter, prosesser 

eller tjenester markedsføres eller brukes til nærmere 

angitte formål eller under angitte betingelser.

Selvdeklarasjonsordning: enhver ordning der 

sertifikatutstedere sender inn en selvdeklarasjon til 

tredjepart med angivelse av at nærmere angitte krav er 

oppfylt.



esignaturloven 

• Registrering av sertifikatutstedere og tilsyn

• Tilsynsorgan:  Post- og teletilsynet 

• Erstatningsansvar 



esignaturloven 

• Rapporten ”Elektroniske signaturer –

Myndighetsroller og regulering av tilbydere av 

sertifikattjenester”  (2000)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/rapporter_planer/rapporter/2

000/Elektroniske-signaturer.html?id=105484



esignaturloven

• Kontrollmodell med jevnlig rapportering

• Jevnlig revisjon av godkjent revisjonsfirma

• Obligatorisk akkrediteringsordning

• Selvdeklarasjonsordning

• Frivillig godkjenningsordning med 

godkjenningsorganisasjon og tilsynsorgan



esignaturloven

• Utvalgets anbefaling: Selvdeklarasjonsordning

• Utvalget var positivt til mulige fremtidige initiativ i 

markedet til frivillige sertifiserings-

/akkrediteringsordninger
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Ekspertseminar om BankID

Oslo, 18. mars 2009

Ørnulf Storm

Seksjonssjef

Seksjon for adressering og elektronisk signatur

Avdeling for Internett og sikkerhet



Agenda

• Kort om PT sine oppgaver etter 

esignaturloven

• Selvdeklarasjon

• Krav til sertifikatutstedere

• Oppfyllelse av krav i lov og forskrift

• Tilsynsordningene

– Kvalifiserte sertifikater

– Selvdeklarasjonsordningen

• Sertifiserings- og godkjenningsordninger?



Post- og teletilsynet –

tilsyn på esignaturområdet
• Frittstående forvaltningsorgan under SD

• PT fører tilsyn med utstedere av elektroniske sertifikater 

etter  to ulike ordninger:

1. Tilsyn med utstedere av kvalifiserte sertifikater, jf. 

lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur

(esignaturloven) og forskrift 15. juni 2001 nr. 611 

om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv.

2. Tilsyn etter selvdeklarasjonsordningen overfor 

leverandører som erklærer at man oppfyller 

”Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor”, jf. 

forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige 

selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere.

• Begge ordninger bygger på selvdeklarasjon



Selvdeklarasjon

• Erklærer overfor PT oppfyllelse av krav

• Ingen godkjenning fra PT, meldeplikt

• Løpende tilsyn

• PT gitt en rekke beføyelser

• Føringer for tilsyn gitt i lovforarbeid (Ot.prp.nr.82 (1999-

2000)

– Utgangspunktet for tilsyn er dokumentkontroll

– Ved behov, gjøre ytterligere granskning

– Markedsorientert tilnærming



Krav til utstedere av 

kvalifiserte sertifikater

• § 2. Krav for å benevne sertifikater som 

kvalifiserte

Sertifikater kan benevnes som kvalifiserte 

når kravene i lov om elektronisk signatur §

4, § 10 til § 15 og § 25 er oppfylt og 

sertifikatutsteder har sendt inn melding 

etter § 4. jf. lov om elektronisk signatur §

18. 



Krav til utstedere av ”Person-Høyt” 

sertifikater

• 3. Selvdeklarasjon - sertifikatklasse « 

Person-Høyt »

Sertifikatutsteder skal oppfylle alle krav 

angitt som absolutte (A-krav) for 

sertifikatklasse « Person-Høyt » i « 

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor » 

som er relevante for aktuelle 

sikkerhetsprodukter eller -tjenester. 



Sentrallagrede private nøkler -

Oppfyller krav i lov og forskrift?

• Loven er teknologinøytral

• Krav til at bare undertegner disponerer den 

private nøkkelen.

• Har levert dokumentasjon på at 

sentrallagret løsning tilfredsstiller lovens 

krav.

• For å øke tilliten til den sentrallagrede 

løsningen har PT og Sparebank1 blitt enige 

om en frivillig eksternrevisjon.



Tilsyn med utstedere av 

kvalifiserte sertifikater

• PT publiserer en liste over registrerte utstedere på 
www.npt.no

• Tilsyn og sanksjoner etter esignaturloven § 17:

– kreve opplysninger og dokumenter

– gi påbud eller stille vilkår

– pålegge ekstern IT-revisjon – utpeke revisor

– stedlig tilsyn – adgang til lokaler og utstyr

– Forby bruk av betegnelsen ”kvalifisert sertifikat”

§ 19 – Adgang til lokaler

§ 20 - Tvangsmulkt

• Klageinstans: NHD



Tilsyn - Den frivillige 

selvdeklarasjonsordningen  

• PT publiserer en liste over registrerte utstedere på 

www.npt.no

• Tilsyn  og sanksjoner

– Kreve tilleggsinformasjon og dokumentasjon, §

10 første ledd

– Kreve revisjon av virksomheten utført av en 

uavhengig tredjepart godtatt av PT, § 10 annet 

ledd

– Fjerne sertifikattypen fra den publiserte listen, §

11 tredje ledd  

– Tvangsmulkt, § 13

• Klageinstans: FAD

http://www.npt.no/


Sertifiseringsordning eller 

godkjenningsordning?

• Må være en frivillige tilleggsordning jf. 

esignaturloven § 16a.

• Nødvendig for tilliten til sertifikatutstedere?

• Innvirkning på utviklingen av markedet?

• Hva vil kostnadene være?
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NON-REPUDIATION
IN BANKID

Kjell Jørgen Hole
University of Bergen

Department of Informatics

Last updated March 18, 2009

We consider the fairness and strength of BankID’s non-repudiation (“uavviselighet”) service, 
and discuss the need for more openness. 



OVERVIEW

1. Definitions and legal view of non-repudiation

2. Potential consequences of design choices in BankID

3. The need for ‘openness’

2

We first introduce the concept of ‘non-repudiation’ and argue that both technical and judicial 
protocols are needed to create a non-repudiation service. Then, we discuss how the design 
choices in BankID influence the fairness and strength of the system’s non-repudiation 
service. Finally, we discuss the public’s need for more technical and judicial information 
about BankID.



NON-REPUDIATION 
DEFINED

3



STANDARD DEFINITIONS

Non-repudiation. Offers a person protection 
against a false claim by another person that a 
communication never took place

Non-repudiation of origin. A person cannot 
falsely deny having originated a message or 
document

Non-repudiation of delivery. A person 
cannot falsely deny having received a message 
or document

4

Person 
A

Person 
B

The concept of non-repudiation (“uavviselighet”) is defined independently of the technology 
used to implement it.



NON-REPUDIATION 
SERVICE

A non-repudiation service utilizing 
digital signatures can be built on top
of a basic PKI

Basic PKI services must be combined 
with technical and legal non-repudiation 
protocols

5

Non-
repudiation

PKI

A PKI lets users digitally sign documents. A signature binds the identity of a user to a 
document. The signature can be verified by all users of the PKI.



LEGAL VIEW

Non-repudiation consists of the ability to convince a third 
party that a specific message or document originated with, 
or was delivered to a certain person

Credible evidence is needed to persuade a

judge,

jury, or

arbitrator

6

A non-repudiation service collects evidence to be used during a conflict between two parties 
arguing about the validity of a digital signature. The evidence provided by the non-
repudiation service is used by a third party to resolve the conflict.



DEGREE OF NON-
REPUDIATION

Both the quality and the presentation of the evidence 
determine the degree of non-repudiation

7

degree of non-repudiation = “beviskraft”



TRUSTED THIRD PARTY

To obtain a high degree of non-repudiation,  it is essential 
that a Trusted Third Party (TTP) collects, validates, time 
stamps, signs, and stores relevant non-repudiation evidence

8

TTP

A B

J. Zhou, Non-repudiation in Electronic Commerce. Artech House, 2001.



CONSEQUENCE OF 
MISSING TTP IN 

BANKID

9



WHAT ABOUT BBS?

The BankID system is operated by BBS

Can BBS be said to be a TTP?

No, BBS is not an independent party 
because it is owned by the banks

10

The banks’ ownership and strong commercial interests make it difficult to view BBS as an 
independent third party. However, more information about how non-repudiation evidence is 
collected and stored in BankID, as well as information about the judicial non-repudiation 
protocols, are needed to better understand the role of BBS.



CONFLICT SCENARIO

False claim: Online bank (or merchant) falsely 
claims that customer signed a document

Challenge: the customer must show that she 
did not sign

11



AVAILABLE INFORMATION

Bank’s situation: it has access to

detailed information about the technical and legal non-
repudiation procedures

experts with extensive BankID knowledge

Customer’s situation: the customer and his lawyers have 
no access to a TTP that can provide the same information 
and knowledge

12

If there is a conflict, will BBS support one if its owners, i.e. the bank, or the customer?



TTP HYPOTHESIS

The non-repudiation service in BankID gives a bank an 
advantage over its customers during conflicts involving 
repudiation of signatures because the customers cannot 

rely on help from a TTP

13

As of March 2009, no PKI in Norway utilizes a TTP. If the Norwegian government realizes its 
own PKI, then there is also a need for a national TTP.



CONSEQUENCE OF 
UNUSUAL USER 

AUTHENTICATION

14



AUTHENTICATION LIMITS 
NON-REPUDIATION

1. If the authentication in a system is too weak, then it is 
possible for an attacker to “steal” a user’s identity and 
digitally sign a document on behalf of the user

2. It is difficult for the user to show that he did not sign

3. If the system offers a non-repudiation service, this will 
increase the problem for the user because the other 
signee has access to “credible evidence”

15



WE HAVE

Strong authentication of users is needed to 
achieve a high degree of non-repudiation

16



BANKID AUTHENTICATION

17

BankID 
client

BankID 
server

Central 
infrastructure

Users’
keys

Challenge-response protocol

Two-factor
authentication

1

2

The BankID authentication is divided into two steps. The user authenticates herself to the 
central infrastructure during step 1 to give the BankID client access to cryptographic 
functionality utilizing the user’s keys. During step 2 the BankID client and BankID server run a 
“traditional” challenge-response protocol.



ANALYSIS

Unusual authentication: The user must authenticate to 
the central infrastructure to give the BankID client access 
to cryptographic functionality utilizing the user’s keys

Observsation: If step 1 in the authentication procedure 
can be “circumvented,” then the BankID client runs step 2 
automatically

Consequence: The authentication in BankID is about as 
strong as “traditional” two-factor authentication

18

The central key storage makes it necessary to transmit “traditional secrets”, i.e. passwords 
and PINs, over the Internet. For a PKI with local key storage, passwords and/or PINs are only 
used to give the client, running on the user’s PC, access to cryptographic functionality 
utilizing the keys. Hence, no “traditional secrets” are transmitted over the Internet.



AUTHENTICATION 
STRENGTH

Very
strong

Very
weak

Password
Two-factor
authentication

PKI with local
key storage

BankID
authentication
(2009 version)

?

19

Because BankID’s two-factor authentication incorporates IP checks to determine if there is a 
‘man-in-the-middle’, it can be argued that the strength of the authentication is somewhat 
stronger than plain vanilla two-factor authentication.



AUTHENTICATION 
HYPOTHESIS

The end-user authentication in BankID is too 
weak to support the degree of non-repudiation 

needed to support legally binding contracts

20

More technical information about the current authentication solution is needed to further 
evaluate this hypothesis.



NEED FOR OPENNESS

21



BANKID RISK ASSESSMENT

K. J. Hole, A. N. Klingsheim, L.-H. Netland, Y. Espelid, 
T. Tjøstheim, and V. Moen, Risk Assessment of a 
National Security Infrastructure, IEEE Security & 
Privacy, January/February 2009, pp. 34–41.

www.nowires.org/Papers-PDF/RiskEvaluation.pdf

Independent confirmation of findings (and new results) 
by Kristian Gjøsteen

22

Abstract. In Norway, BankID is the banking industry’s public-key infrastructure (PKI) of 
choice for authenticating Internet customers. But do BankID’s differences from standard PKIs 
make it a riskier choice? This assessment, based on both publicly available information and 
usage
experiences, addresses that question.

http://www.nowires.org/Papers-PDF/RiskEvaluation.pdf
http://www.nowires.org/Papers-PDF/RiskEvaluation.pdf


BANKID OBSERVATIONS

Technical and judicial non-repudiation protocols are 
not publicly known

“Self declaration” is not the best way to evaluate a non-
repudiation service

There is no reason why citizens should trust a non-
repudiation service they know nothing about

23



NEED FOR OPENNESS

Any nationwide non-repudiation service should 
be evaluated by independent experts. The results 

should be made available to the public

24

The need for more openness is not limited to BankID. 
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2KIS March 2009

Tema til diskusjon
Agenda punkter

►

 

Kritisk analyse av digitale signaturer i BankID og 
graden av ikke-benekting ("non-repudiation")

►

 

Drøfting av behovet for en uavhengig tredjepart 
("trusted third party")

►

 

Drøfting av behovet for en uavhengig analyse av 
BankID før systemet eventuelt blir tatt i bruk som et 
nasjonalt ID-system



3KIS March 2009

Bakgrunn
Noen momenter / observasjoner som har fremkommet …

►

 

Hole et. al. …
a) bruk av fødselsnummer muliggjør effektive DDos 

angrep (velg mulige F. nr. – gjett engangspassord og 
passord => blokkerer nesten alle IDer)

b) variabel (lav) autentiseringsstyrke ~ to faktor (inkl 
svake passord)

c) Man in the Middle (MitM) angrep er enkelt / mulig 
grunnet ubeskyttet adresse informasjon

d) non-Rep tjeneste bruker ikke en TTP
e) sluttbrukere har ikke tilgang til teknisk info om nRep



4KIS March 2009

Tolkning av observasjoner

a) gjelder for alle som bruker F. nr som identifikator
b) spesifikk for BankID (!)
c) design / implementasjon (et spesielt BankID problem?)
d) spesiell relasjon BankID – Bank (men ikke BankID – kommune)
e) gjelder alle CAer under selvdeklareringsregime (intil videre)

Aspekt a) 
F nr

b) 
2 fa

c) 
MitM

d) Ikke 
TTP

e) 
Doc

Teknologi / design x x x

Sikkerhet x ?

Organisasjon x ?

Documentation x

Ressurser 
(pers, utstyr)
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Tema til diskusjon
Generell litteratur / bakgrunn

►

 

e-signatur lov og forskrift

►

 

QC doc, oversikt følger

►

 

noe offentlig fra BankID (White Paper)

Utfordringer: 

►

 

relasjonen til andre land og nasjonale utstedere

►

 

lik behandling av ID utstedere i det Norske markedet

►

 

behov for analyse eller sertifisering (politisk vilje ?)



6KIS March 2009

Standards and dimensions of eID

►

 

Legal aspects (responsibility, liability, …)

►

 

Procedural aspects (routines, procedures, doc, …)

►

 

Technical aspects (security, crypto, cert content, ...)

In the following the scope is issuing Certificates / e-ID in general, 
i.e. it is not specific to BankID and it is not about digital signatures 

Technical

Legal
Pro
ced
ure
s
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CP, CPS, Internal Doc

Legal Regulation

Lov om 
elektronisk 

signatur

EU  Directive 
1999/93/EC

Norske forskrifter

Lov om 
behandling 
av person- 

opplysninger
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CA/RA: CP, CPS, …

Procedures: Quality and Security Assurance

ETSI 101 456EU  DIRECTIVE

e-Signatur 
Lov & Forskr

ISO 27001-2

ISO 9000

ISO CC
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Technical: Interoperability and Security

X.509 v3

X.500

LDAP

X.509

RFC 3280

RFC 3039

ETSI 101 862 ETSI 102 280

CA/RA: CP, CPS, …

EU Directive

Lov & Forskrift

SEID

PKI Off sektor
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CA; example internal Structure

Certification Policy (CP)Certification Policy (CP)

External Std & 
Reqmts

Certification Practice Statement (CPS)Certification Practice Statement (CPS)(CPS)(CPS)

Routines, ProcRoutines, Proc
Spec, DesignSpec, Design

Routines, ProcRoutines, Proc
Spec, DesignSpec, Design

Technical Infrastructure
RA Front End

CA

Cust db
LDAP / OCSP

CP ?

R!

R! R! R!

R!R!

Monitoring
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Requirements, review / audit
►

 

INPUT: all of the above => high COMPLEXITY !! 
▪

 

ITU, ETSI,  IETF
▪

 

SEID, PKI i offentlig sektor; Person Std. / Høy
▪

 

Norsk Lov (E-signatur, Personopplysningsloven, … )

►

 

Match against Analysis of
▪

 

CP (often only external document) Business model
▪

 

CPS “Requirements”
▪

 

Technical Specifications, Design documents Security Analysis
▪

 

Installation doc, Routines and Procedures Security Review
▪

 

Operational doc (log, audit, training, …) Security Audit
►

 

Purpose: Consistency check of all documents and operations relative to the 
external and internal requirements

►

 

Questions
▪

 

is it necessary with third part review ? ( not mandatory, but very useful!)
▪

 

if yes;
◦

 

under what regime ? ( similar to CC certification ?)
◦

 

at what level of detail ? ( all, but some by internal QA)
◦

 

by who ( ? )



12KIS March 2009

PROs & CONs
►

 

Argumenter FOR ekstern revisjon / sertifisering av QC, SEID, P. Høy
▪

 

Grunnleggende sikkerhetstekniske mekanismer i 
samfunnskritisk infrastruktur er uten reelt teknisk 
innsyn / tilsyn med dagens ordning (selvdeklarering)

▪

 

kompleksiteten i systemene er MEGET STOR
◦

 

systematisk og detaljert gjennomgang hever sikkerheten
▪

 

ulike tekniske løsninger under samme regulativ skal gi 
(tilnærmet) samme sikkerhetsnivå

▪

 

mer enhetlig håndtering av alle ID / Signatur leverandører
▪

 

enhetlig kostnadsnivå for leverandørene

►

 

Argumenter MOT
▪

 

kostnadsdrivende
▪

 

leverandørene har allerede gode (nok) QA regimer
▪

 

… mer ?

►

 

Det offentliges rolle
▪

 

Etablere mandat til å opprette sertifiseringsordning
▪

 

Kompetanse for å opprette og drive (?) organisasjonen
▪

 

Finansiering (i begynnelsen)
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Nasjonalt eID-program



• Nasjonalt eID program kort info.

• Prosessen for å finne en forretningsmodell i samarbeid med 

banknæringen og andre aktører

• Hvor prosessen står i dag

• Avhengigheter til PKI kravspek

• autentisering, signering, kryptering

Agenda tekst

21.04.2009 www.di

fi.no

2



Krav

spek

PKI

eID-er

I

markede

t

Utvikling

•Kommunikasjon/

Informasjon

•Prosjektstyrings

metodikk/

oppfølging

• Økonomi

• Virksomhets 

Arkitekt

• Forankring int/eks

• Juss

• Anskaffelse

eID programstruktur 

Difi

Program Dir.

Drift

Nasjonalt 

ID-kort

POD

MinID

(eID 3)

EU prosjekter og

aktiviteter

FAD

Programleder

gruppen

QA

SKATE

Just. Finans

Gjennomførings

råd

Tjenesteeiere

Departement/ 

KoeF

Brukere

Interessenter

Tjenesteeiere

Tjenesteeiere

Datatilsyn

Programkontor

Nasjon

al ID

Virksomhets

Sertifikat, 

signering, 

kryptering

NHD

Brreg.



Prosessbeskrivelse

21.04.2009 www.di

fi.no

Oppdatering av krav spek  PKI

eID-er i markedet 

dialog/avklaringer

eID-er i markedet 

anskaffelse

eID-er i markedet 

Systemutvikling



Elementer i BankID forretnings modell

• Felles Infrastrukturen består blant annet av felles:

– Interbank regelverk

– Varemerke

– Policy og prosedyrer

– Sikkerhetskrav, standarder og utfyllende profiler

– Tekniske komponenter

• Basert på infrastrukturen konkurrerer bankene om å tilby 

utstedelse av BankID, samt tjenester for bruk og validering av 

BankID, i markedet.

21.04.2009 5



2008: Ny organisering

19.11.08 BankID 2008

BankID Samarbeidet er gått inn i en ny fase som krever 
økt fokus på drift og forvaltning.
- Økt antall brukere; Virksomhetskritiske funksjoner

Kredittilsynet har etterlyst en tydeligere styringsstruktur

Fakta:
1. Enheten ”BankID Operasjonell Forvalter” opprettes av 

Finansnæringens- og Sparebankforeningens 
Servicekontorer

2. Formål: Ivareta felles forvaltnings- og operasjonelle 
oppgaver knyttet til utstedelse og bruk av BankID

3. Formell og praktisk etablering av enheten pågår.



• Banknæringen vil fremstår som en part overfor det 

offentlige

• Det offentlige vil fremstå som en part overfor 

Banknæringen gjennom Difi

• Prisingen bør bestå av en modell som inneholder fast 

og transaksjonsbaserte komponenter 

• Modellen bør utvikles som en trappetrinnsmodell for å 

hensyn ta små og store virksomheter

• Enhver integrasjon med en tjenesteeiers 

systemportefølje vil være et eget prosjekt 

• Integrasjonspakker bør utvikles

Hvor prosessen står i dag

21.04.2009 www.di

fi.no

7



”Konsernavtale”

Område: for eksempel 

eID nivå 4

Felles 

anskaffer

Leverandør 

1

Sentral etablering av ”konsernavtale(r)”

Offentlig 

etat

Statlig instruksjonsrett,

Fullmakt (f.eks. fra kommunene)

Offentlig 

etat

Offentlig 

etat

Offentlig 

etat

Offentlig 

etat

Offentlig 

etat

Leverandør 

2 

Leverandør 

3

Bestilling og betaling

• All betaling fra felles anskaffer til 

leverandør

• Felles anskaffer bestiller, eID-

utrullingsplan kan være fastlagt i 

avtalen, eller i opsjoner i avtalen 

som er definert, og kan utløses av 

etatene.



er det noen fundamentale problemstillinger ved 

modellen når BankID skal tjene som 

samfunnsinfrastruktur?

• Det er vanskelig for det offentlige å forholde seg bankene som en 

heterogen masse.

– Rent kommersielt

– Ansvarsmessig

– Regulere samarbeidet

– Sikre nødvendig innsyn i løsningenes sikkerhet

• Den indre reguleringen av bank markedet kan føre til utfordringer 

for å finne en komerisell modell

21.04.2009 13



Forretningsmessig forhold til de offentlige 

virksomhetene

• Det vil være Difis ansvar å etablere en modell for en eventuell 

fordeling av kostnader for bruk av samtrafikknavet på offentlige 

virksomheter. Difi vil søke å etablere samme fordelingsmodell 

som Altinn-samarbeidet er basert på. 

• Modellen er basert på at store brukersteder betaler etter 

transaksjonsvolum mens mindre etater og kommuner betaler en 

fast deltakeravgift. Satsene reguleres etter estimater på 

transaksjonsvolum. 

21.04.2009 14



Eksisterende tilsynsregime/myndighets-

oppfølging: er den god nok

• Forutsetninger for at BankID kan brukes som nasjonal 

infrastruktur:

– Riktig sikkerhetsnivå i forhold til tjenester som beskyttes.

– Innsikt i løsningenes kvalitet.

– Godt og etterprøvbart regime knytt til oppfølging av sikkerhets 

utfordringer som oppstår.

– Forutsigbarhet fra det offentlige i fremtidige krav til funksjonalitet

• Samtrafikknavets brukersteder ønsker garantier for løsningenes 

kvalitet

• Kan det offentliges tilsyns og kontroll arbeid kan koordineres 

bedre
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Vedlegg 8 



Kommentarer til:

- Forretningsmodellen for BankID. Er den nyttig og fleksibel nok når bruken skal utvides utover 
banknæringen; er det noen fundamentale problemstillinger ved modellen når BankID skal tjene 

som samfunnsinfrastruktur

- Eksisterende tilsynsregime/myndighetsoppfølging: er den god nok eller bør den styrkes – og 
på hvilken måte.

NSM Ekspertseminar 18.mars 09
Trine Lind, IKT-stab, Arbeids- og velferdsdirektoratet
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Forretningsmodellen

 Forretningsmodell må i vareta krav og behov fra offentlig 
sektor

– Enkel avtalestruktur, færrest mulig avtaleparter
– Klare ansvarsforhold
– Ha fokus på og ivareta ikke-økonomiske transaksjoner (sensitive 

personopplysninger, tillitt og erstatningsansvar)

 Forventning om at eID leverandører på nivå 4 kan levere 
den funksjonalitet offentlig sektor setter som krav

– Autentisering, signering, kryptering

 Tillitt fra sluttbrukere er avgjørende for at brukere tar 
elektroniske tjenester i bruk

 Finansieringsmodell
– Transaksjonskostnad vs fastpris – ivareta volum
– Prising av funksjonalitet - (jfr autentisering, signering, kryptering)

 Utgangspunkt: bruk av eID må være gratis for sluttbrukere
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Tilsynsregime/myndighetsoppfølging

 Eksisterende tilsynsregime knyttet til eID bør 

koordineres i større grad. 

 Utfordring at rammebetingelser som legger føringer 

for eID, og forvaltning av disse er ulikt plassert. 

 Vi tror at selvdeklareringsordingen så langt ikke har 

gitt god nok avklaring i fht kravene, og derfor ikke 

skapt nødvendig tillitt. 

 Ønsker et tilsynsregime/myndighetsoppfølging som 

påser at kravene som stilles fra offentlig sektor 

ivaretas av leverandørene. 
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Oppsummering

 NAV har behov for:
I. Å sikre at vi ivaretar eget 

behandlingsansvar samt ansvaret for 

informasjonssikkerhet

II. Effektivt ta i bruk fellesløsninger, det 

innebærer at man har sikkerhet for at de 

tilfredsstiller regelverk

III. At noen i større grad tar helhetsansvar for 

offentliges bruk av eiD


