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Dialogmøde med Forsikring & Pension den 9. marts 2015 

Deltagere fra Forsikring & Pension: 

• Carsten Andersen, Vicedirektør, Forsikring & Pension 

• Peder Herbo, It-chef, Forsikring & Pension 

• Eske Andersen, It-direktør, Industriens Pension 
 
Deltagere fra Digitaliseringsstyrelsen:  

• Lars Frelle-Petersen, direktør 

• Marianne Sørensen, kontorchef (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Tobias Fjeldsted, specialkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Ud-
bud) 

• Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, specialkonsulent (Center for Infrastruk-
turprojekter og Udbud) 
 

Afholdelsessted og -tid:  
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 Kbh. K.  
Den 9. marts 2015 kl. 9-11.30.  

På mødet præsenterede Forsikring & Pension indledningsvist anvendelsen af Ne-
mID i forsikrings- og pensionsbranchen.  

Efterfølgende blev følgende emner drøftet:  

- Partnerskabets formål, herunder:  
o Udbredelse af næste generation NemID  
o Varighed 
o Omfang – evt. også rumme andre nationale, digitale løsninger og 

dataregistre.  
 

- Partnerskabets løsning, herunder:  
o Flere sikkerhedsniveauer 
o Forbedring af virksomhedsløsningen samt understøttelse af sikker 

kommunikation mellem virksomheder 
o Vigtigheden af bred tillid og tryghed for slutbrugerne 
o Anvendelse af udlændinge, som arbejder midlertidigt i Danmark 
o Anvendelse på alle tekniske platforme 
o Krav til oppetid 



  Side 2 af 2 

o Krav til tidssvarende løsning 
o Support, herunder SLA på tjenesteudbyder-supporten og test af 

videreudvikling af løsningen  
o CPR-registeret og autorisation af borgerne.  

 
- Regulative forhold, herunder:  

o eIDAS-forordningen 
o Den gensidige anerkendelse af eID på tværs af grænser og krav til 

tjenesteudbydernes omstilling af it-systemer. 
o Problematikker for udenlandsk ejede virksomheder i relation til 

evt. obligatorisk NemID for virksomheder  
o Eventuelle problematikker i lovgivning inden for forsikrings- og 

pensionsbranchen, hvis der lovgives ift. et fremtidigt Ne-
mID/eID.  
 

- Finansiering og økonomi, herunder:  
o Udenforstående parters indflydelse og køb af partnerskabets løs-

ning 
o Betalingsmodel for tjenesteudbydere 
o Afkast og risici. 

 
- Partnerskabets organisering og styring, herunder:  

o En evt. brugergruppe, hvor parter (uden for partnerskabet)kan 
mødes og beskrive deres behov og udfordringer.  


