Bilag 2.j.a

Afsluttende rapport om Initiativ N9.7 ”NemID Drift”
Stamdata
Tabel 1: Stamdata for initiativ N9.7
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Finansministeriet
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Digitaliseringsstyrelsen

Budget og finansiering

Aktstykke nr. 205 af 17. juni 2008.
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Nikolas Triantafyllidis
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Projektleder

Nikolas Triantafyllidis

Projektejer

Cecile Christensen

Programleder

-

Starttidspunkt

21. august 2008

Sluttidspunkt

31. december 2012

Øvrige kommentarer

-

Resultater

Resultatet af initiativet er udvikling og implementering af en sikkerhedsløsning til
borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, der omfatter administration,
udstedelse og anvendelse af digitale signaturer. I forbindelse med udviklingen blev
navnet og brandet for løsningen valgt, NemID.
Løsningen består af en meget omfattende og kompliceret sikkerhedsinfrastruktur,
der muliggør bestilling, udstedelse, administration og anvendelse af NemID med
offentlig digital signatur. Der er pr. 1. august 2013 udstedt ca. 3,9 mio. NemID
med offentlig digital signatur til borgere og ca. 735.000 NemID medarbejdersignaturer til private virksomheder og offentlige myndigheder. NemID til borgere er pr.
1. august 2013 blevet anvendt mere end 1,3 mia. gange.
Økonomi

Jf. aktstykke nr. 205 af 17. juni 2008 er de samlede udgifter på 205 mio. kr. blevet
ligeligt (1/3 del hver) fordelt mellem staten, regionerne og kommunerne. Regeringen har indgået aftale om kommunernes og regionernes økonomi i juni 2008 og
den offentlige finansiering for den samlede periode er blevet indarbejdet i de en-

kelte års finanslove. Da kontrakten med Nets DanID er en fastpriskontrakt har
det ikke være nødvendigt at udvide den oprindelige bevilling på de 205 mio. kr.
Fremtidigt ejerskab

Digitaliseringsstyrelsen har ressortansvaret for NemID løsningen og har kontrakten med Nets DanID om drift og vedligeholdelse af NemID. Desuden ejer Digitaliseringsstyrelsen OCES-certifikatpolitikkerne og fører tilsyn med Nets DanID
som udsteder.
Styregruppen for Digitaliseringsstrategien og den fællesoffentlige følgegruppe om
NemID bliver løbende orienteret om driftssituationen, i det omfang der er behov.
I løbet af 2013 forventes alle virksomheder med eksisterende medarbejdersignaturer at være overgået til NemID medarbejdersignaturer. Der er fortsat knap 14.000
virksomheder, der endnu ikke er overgået til NemID medarbejdersignatur.
Udgifter til drift og vedligeholdelse til og med november 2015 afholdes via den
bevilling, der er aftalt ved det nævnte aktstykke.

