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Aftalens indhold 
Det er centralt for tilliden til den offentlige digitalisering, at løsninger, systemer og data kun kan 
tilgås af de rette personer. Dette skal sikres ved hjælp af korrekt tildeling af digitale identiteter og 
rettigheder, ligesom risikoen for misbrug af identiteter skal imødegås. Der er aktuelt en række 
udfordringer forbundet hermed, hvorfor nærværende initiativ fokuserer på:  

 At sikre fælles håndtering af tildeling af identiteter på tværs af myndigheder og imødegå risiko for misbrug af 
digitale identiteter. Initiativet skal understøtte en fælles metode for registrering af personer, der 
ikke har gyldigt identifikationsnummer. Initiativet skal også sikre en skærpet proces for 
udstedelse af NemID til udenlandske borgere, der flytter til Danmark. Endelig skal nye 
muligheder for digitale identiteter såsom biometri undersøges. 

 At sikre digitalt samtykke. Datadeling på tværs af forvaltningsskel beror enten på lovhjemmel eller 
på baggrund af borgeres eller virksomheders samtykke. Myndigheder skal derfor kunne 
indhente samtykker digitalt, når det er relevant. Muligheden for, at virksomheder også kan 
benytte digitale samtykker, skal undersøges.  

 At sikre digital fuldmagt. De borgere og virksomheder, der ikke kan betjene sig selv digitalt, skal 
have mulighed for at afgive digital fuldmagt til en anden betroet part. Det undersøges, hvordan 
den nuværende fællesoffentlige fuldmagtskomponent kan tænkes ind med udgangspunkt i 
identificerede forretningsbehov og øget brugervenlighed. Muligheden for, at en 
fuldmagtskomponent skal kunne anvendes ved nyudvikling af selvbetjeningssystemer, skal 
ligeledes undersøges. 

 At imødekomme krav fra EU. Initiativet vil imødekomme øgede krav fra EU på området for 
identitets- og rettighedsstyring, herunder fortolkning af eIDAS-forordningen, der skal sikre 
gensidig anerkendelse af e-identiteter på tværs af landegrænser inden for EU.  

 At udarbejde en handlingsplan og retningslinjer for fællesoffentlig brugerrettighedsstyring. Tværoffentlig 
identitets- og rettighedsstyring skal baseres på fælles internationale standarder, protokoller og 
datastrukturer, så de lokale løsninger kan bygges efter behov, men ud fra fælles retningslinjer, 
idet der samtidig sigtes mod at lette evt. administrative byrder hos brugerne. Hertil kommer 
modning af standarder inkl. pilotprojekter og løbende vedligeholdelse. 

 
Gevinsten ved at sikre valide, digitale identiteter er, at borgere og virksomheder bevarer tilliden til 
offentlig digitalisering, og at risikoen for misbrug med offentlige ydelser minimeres. Digital 
fuldmagt og samtykke er en grundlæggende forudsætning for øget digitalisering. Endelig vil 
initiativet give mulighed for at håndtere borgere og virksomheders identiteter på tværs af 
landegrænser. 

Organisering 
Initiativet forankres i DIGST med løbende koordinering med de fællesoffentlige parter. 
Initiativet har ophæng i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. For så vidt 
angår aktiviteterne vedr. digital fuldmagt forankres de i styregruppen for udbud af fællesoffentlige 
komponenter med repræsentanter fra DIGST (formand), ERST, SKM, KL, Danske Regioner, 
ATP og øvrige relevante parter. 
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