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Offentlig høring om næste generation af den nationale 
identifikations- og digital signaturinfrastruktur (NemID) 

Den eksisterende offentlige digital signaturløsning ”NemID” skal genudbydes. I 
den forbindelse åbner Digitaliseringsstyrelsen for eventuelle bidrag og 
bemærkninger, som kan indgå i overvejelserne om den næste generation af den 
nationale identifikations- og digital signaturinfrastruktur. 

Baggrund 
Kontrakten om den eksisterende NemID-løsning udløber i november 2017. 
Derfor skal der gennemføres en analyse, som kan bidrage til et samlet 
beslutningsgrundlag for den næste generation af den identifikations- og digital 
signaturinfrastruktur i Danmark. Beslutningsgrundlaget skal danne grundlag for en 
efterfølgende anskaffelse af en ny løsning. 

Digitaliseringsstyrelsen forestår i samspil med de fællesoffentlige parter arbejdet 
med at etablere beslutningsgrundlaget.  
 

Høringstemaer  
Digitaliseringsstyrelsen ønsker at høre relevante interessenter om deres behov og 
ønsker vedrørende den fremtidige identifikations- og digital signaturinfrastruktur 
og der åbnes derfor op for en bred høring af borgere, virksomheder, 
brancheforeninger og andre interesserede. 

Styrelsen ønsker bemærkninger inden for disse temaer: 

1. Fremtidige forretningsmæssige behov, for henholdsvis 
virksomheder, offentlige sektor og borgere i Danmark og udlandet samt 
eventuelle juridiske forhold. 
 
2. Funktionalitet og anvendelse, herunder eksempelvis niveaudelt 
sikkerhed, lokal administration af autorisation, single sign-on mv.  
 
3. Behov for brugervenlighed, herunder forskellige brugeres aktiviteter 
fra bestilling til anvendelse og eventuel spærring mv. 
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4. Teknik og infrastruktur, herunder eksempelvis adskillelse af eID og 
eSignering, single sign-on, sammenhængende IT-arkitektur, sikkerhed mv. 
 
5. Samspil med interessenter, herunder tjenesteudbydere, administrative 
procedurer, sikkerhedsprocedurer mv. 
 
6. Fremtidig forretningsmodel, herunder leverandørstyring, support, 
betalingsstruktur, en model med flere leverandører mv. 
 
7. Andre bemærkninger 
 

Høringen offentliggøres på Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk  

Digitaliseringsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle høringssvar sendes til: 
kis@digst.dk senest den 27. juni 2014. 
 
Digitaliseringsstyrelsen udarbejder på baggrund af høringen et høringsnotat som 
offentliggøres på høringsportalen. 
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