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Endeligt svar på spørgsmål nr. S 1708 stillet af Dennis Flydtkjær 
(DF) den 19. april 2013.

Spørgsmål S 1708
Hvad er ministerens holdning til at udskifte NemID-løsningen, så man fremover 
basere login til offentlige servicer på flere forskellige løsninger, hvilket gør Dan-
mark mindre sårbar over for hackere, da man så ikke har et »single point of failu-
re«, som man har i dag med NemID?

Svar:
Til besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Digitaliseringssty-
relsen, som oplyser:

”Hvad enten man implementerer én eller flere log-in-løsninger, vil man stadig være sårbar over 
for hackere, da disse løsninger også kan angribes og lægges ned. NemID-løsningen er valgt ud fra 
en afvejning af forskellige forhold, herunder et højt sikkerhedsniveau, økonomi og behovet for en 
stor udbredelse, anvendelse og forståelse af løsningen i den brede befolkning. En central løsning 
som NemID giver desuden mulighed for at skabe større sikkerhed end den enkelte bruger og de 
enkelte systemansvarlige er i stand til, blandt andet fordi sikkerheden kan styres via en robust og 
professionel it-infrastruktur.     

Digitaliseringsstyrelsen er naturligvis opmærksom på, at NemIDs centrale placering udgør en 
risiko, hvorfor der er stillet en lang række krav til Nets DanID om drift af NemID-løsningen, 
der skal begrænse trusler og risici. Nets DanID foretager løbende risikovurderinger af de 
aktuelle trusler i NemID-løsningen og afvejer behovet for supplerende sikkerhedsforanstaltninger 
i forhold til brugervenlighed og økonomi. Som et led i det eksisterende beredskab har Nets Da-
nID allerede implementeret tiltag i infrastrukturen for at forebygge og minimere konsekvenser af 
de typer angreb, der for nylig er blevet gennemført mod NemID-infrastrukturen. Det overvejes 
desuden at ændre i infrastrukturens opbygning for at gøre den mere robust over for DDoS-
angreb.

Endelig kan det oplyses, at Digitaliseringsstyrelsen har igangsat et initiativ om øget it-sikkerhed 
i offentlige it-løsninger, herunder vedrørende NemID. Udover en analyse af en mulig offentlig 
central overvågningsfunktion, intensiveres samarbejdet med GovCert om overvågning og afdæk-
ning af kriminel aktivitet i forhold til NemID-løsningen og andre offentlige løsninger.

På baggrund af ovenstående vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at der ikke er grund til at udskifte 
NemID-løsningen.”
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Jeg henholder mig til Digitaliseringsstyrelsens udtalelse.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon


