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Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 
1974 stillet af Yildiz Akdogan (S) den 23. april 2010

Spørgsmål S 1974

Vil ministeren tage et ansvar i forhold til at sikre, at den nye digitale signatur 
NemID bliver en større succes end den gamle digitale signatur?

Svar

Ja, jeg vil naturligvis tage et ansvar for at sikre, at den nye digitale signatur, Ne-
mID, bliver en endnu større succes end den nuværende. 

Som bekendt er det i international sammenhæng epokegørende nyt, at NemID 
kan anvendes i den finansielle såvel som i den offentlige sektor. Ikke mindst af 
denne vej kan vi sikre en endnu større udbredelse og anvendelse.

NemID er desuden et centralt element i den fællesoffentlige digitaliseringsstrate-
gi, som det også fremgår af regeringens arbejdsprogram: Danmark 2020 Viden > 
vækst > velstand > velfærd. 

Jeg vil benytte lejligheden til at understrege, at den nuværende digitale signatur 
er en succes. Omkring 1,5 millioner borgere og ca. 300.000 medarbejdere i virk-
somheder har i dag en digital signatur. Det er et godt udgangspunkt for en succes-
fuld udbredelse af NemID, og jeg har tiltro til, at der via samarbejdet med finans-
sektoren vil ske en øget anvendelse af NemID i den offentlige sektor.


