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Utkast til revidert Forskrift om elektronisk kommunikasjon 
med og i forvaltningen 

Norsk Regnesentral (NR) er av den oppfatning at Forskrift om elektronisk kommunikasjon 
med og i forvaltningen er en meget nyttig forskrift som bør tas i bruk i langt større grad enn 
det som er tilfelle i dag. Vi mener at utkastet til revisjon av denne forskriften har en mer 
hensiktsmessig struktur enn den opprinnelige, og er enige i at de språklige endringer som er 
gjort er til det bedre. Vi vil også på det sterkeste uttrykke vår støtte til Statskonsults 
anbefaling om iverksetting av tiltak for å bedre informasjon og kunnskap om forskriften, ikke 
minst i kommunene. 

Vi ønsker imidlertid å kommentere §17 [Tidl §14], som ikke er endret i utkastet. Punkt (3) i 
denne paragrafen lyder: 

”Et forvaltningsorgan kan bestemme at et sertifikat som er utstedt til publikum spesielt 
for kommunikasjon med forvaltningen, eller med et bestemt forvaltningsorgan, ikke skal 
benyttes for andre formål. Slike begrensninger må fremgå av sertifikatet og brukeren skal 
opplyses om begrensningene.” 

Ut fra et samfunnsperspektiv er det generelt uheldig om sertifikater utstedes spesielt for et 
spesifikt formål. De store potensielle økonomiske besparelser og den brukervennlighet som 
bruk av PKI kan gi, oppnås først og fremst gjennom gjenbruk av løsninger. Sertifikater utstedt 
for kommunikasjon med hele forvaltningen kan kanskje forsvares, men ikke sertifikater som 
kun kan brukes mot ett eller noen få forvaltningsorganer. 

For et enkelt forvaltningsorgan som velger en løsning med sertifikater utstedt kun for 
kommunikasjon med dette organet, kan denne typen løsning tenkes å gi bedre sikkerhet i form 
av bedre kontroll og mindre risiko som følge av mindre bruk. Dette er formodentlig 
begrunnelsen for regelen. Men for forvaltningen – og ikke minst samfunnet – som helhet, vil 
denne typen sub-optimalisering av sikkerhet skape så mange problemer at man heller bør 
velge andre måter å øke sikkerheten på. Vi mener derfor at dette punktet i §17 bør fjernes, 
eller aller helst erstattes med et punkt som sier at dette ikke er tillatt. 
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