INFORMATIONSBREV
Lokalt installerede nøglefiler udfases
I løbet af den kommende årrække vil medarbejdersignatur med lokalt installerede
nøglefiler blive helt udfaset. Nøglefilerne kan enten være installeret direkte på
brugernes pc, eller de kan være tilknyttet lokale it-systemer.
Selvom der er noget tid til, vil vi gerne opfordre jer til at begynde at undersøge,
om I bruger lokalt installerede nøglefiler i jeres organisation. Hvis I gør, skal I
snart til at planlægge de ændringer, som udfasningen vil betyde for jer.
Derfor skal nøglefilerne udfases
Nøglefilerne udfases i forbindelse med overgangen til den løsning, som skal
efterfølge den nuværende NemID-løsning. Det forventes at ske fra medio 2020.
Udfasningen er besluttet af stat, regioner og kommuner. Baggrunden er, at der er
en række sikkerhedsmæssige og økonomiske udfordringer med den nuværende
løsning. En bruger kan uforvarende komme til at fjerne passwordbeskyttelsen af
sin nøglefil. Nøglefilen kan også kopieres, hvis den ikke gemmes i særlig hardware.
Løsningen lever derfor ikke op til fremtidens krav om sikkerhed. Samtidig er der
store omkostninger forbundet med vedligeholdelse og opdatering ifht. lokalt
installeret software.
Andre muligheder for autentifikation
Der vil i fremtiden være andre mulige autentifikationsmekanismer end de lokalt
installerede nøglefiler. Det gælder fx nøglefiler, der er opbevaret på lokale
signaturservere (LSS) eller det kommende MitID koblet til cvr-nummer, der med
fordel kan tilgås via NemLog-in platformen.
Læs mere om, hvordan I vælger det rette sikringsniveau til jeres data på
digitaliser.dk1
I overgangsfasen
Vi vil gerne sikre en smidig overgang til andre autentifikationsmekanismer og
opdateringen af de berørte systemer. Derfor vil det i en overgangsfase efter
idriftsættelse af den kommende infrastruktur, såfremt det måtte være nødvendigt,
fortsat være muligt at anvende lokalt installerede nøglefiler. Der vil være tale om
en midlertidig løsning, som alene muliggør fortsat udstedelse af lokalt installerede
nøglefiler uden lokal sikkerhedssoftware. Løsningen vil blive kravsat ifm. med
udbuddet af afløseren til NemID, men vil kun blive tilbudt i særlige tilfælde.
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Løbende kommunikation forud for overgangen til ny infrastruktur
Digitaliseringsstyrelsen vil løbende kommunikere om de kommende
infrastrukturløsninger og overgangen hertil på vores hjemmeside, nyhedsbrev,
tekniske fora mv.
Når der er indgået kontrakt med de kommende leverandører, vil der blive
etableret et projektinteressentforum for interessenter med teknisk interesse og
afhængighed til de kommende løsninger.
Yderligere information
Læs mere om de kommende infrastrukturløsninger på hhv. www.MitID.dk og
www.digst.dk. Spørgsmål er velkomne på NL3@digst.dk.
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