Dag 1. Onsdag 6. februar
09.00-0915
09.15-09.35

Åpning av IDentitet 2019
Skattedirektoratet v/ Skattedirektør Hans Christian Holte

I februar 2018 ble en Koordineringsgruppe for ID-forvaltning (KoID) etablert, på
bakgrunn av et behov for bedre koordinering av identitetsforvaltningen. KoID har
vedtatt en felles visjon for å sikre mer målrettet innsats og samordne og styrke
identitetforvaltningen for å løse felles utfordringer. Hva består denne visjonen av
og hvilke utfordringer og samfunnsproblemer kan visjonen imøtegå? Hvilke tiltak
og strategisk valg står samfunnet ovenfor for å skape en sikker, effektiv og
helhetlig ID-forvaltning?

09.35.10.05

Universitetet i Oslo v/Professor Mads Andenæs og Førsteamanuensis
Marte Eidsand Kjørven
Perspektiv fra UIO på en helhetlig ID-forvaltning

10.05-10.15
10.15-10.30

Pause
Innledning til debatt
Politidirektoratet v/ Seksjonssjef for ID-seksjonen i avdeling for politifag
Arne Isak Tveitan

10.30-11.30

Debatt
Debatten ledes av freelance journalist i politisk analyse Aslak Bonde.
For å nå visjonen gjenstår flere strategiske diskusjoner om veivalg, tiltak og
vurdering av dilemmaer. Under årets Identitets-konferanse stiller vi spørsmålene:
Hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer kan en oppfyllelse av
denne visjonen bidra til å løse? Hvilke konkrete beslutninger må tas på veien mot
visjonen?

Deltagere i debatten er:
- POD – Arne Isak Tveitan
- NAV – Kjersti Monland
- Noas – Jon Ole Martinsen
- Finans Norge – Jan Digranes
- NHO – Nina Melsom
- SKD – Hans Christian Holte
- DIFI – Tor Alvik
- UDI – Marius Mølmen Moen

11.30-12.30
12.30-13.00

Lunsj
NTNU, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi v/
Professor Patrick Bours
Innlegget vil belyse den store utfordringen med at linken mellom en onlineidentitet og den tilhørende personen er veldig svak og det faktum at en person
kan/og vil ha mange identiteter online. Personvern og retten til å være anonym
kompliserer bildet enda mer. Biomerti, teknologi og etik - hvilke etiske valg står
man ovenfor og hvem bestemmer disse etiske vurderingene?

13.00-13.30

Datatilsynet v/Fagdirektør Atle Årnes.

Det er viktig å bare bruke personopplysninger der det er nødvendig å bruke dem.
Overdreven bruk av ID-opplysninger, samt folks naivitet når det gjelder misbruk
eller faren for misbruk er viktige problemstillinger som må belyses.
Den enkelte av oss har flere roller. Det er viktig å kunne ha flere roller også digitalt.

13.30-14.00
14.00-14.30

Pause
Kripos v/ Politiadvokat Knut Jostein Sætnan

14:30-15.30

Live hackerdemo - Norsk senter for informasjonssikring v/ Seniorrådgiver
Vidar Sandland og Seniorrådgiver Hans Marius Tessem
Hvert år utarbeider NorSIS en rapport om trusler og trender. Trusler & Trender
2018/19 sier noe om hvordan trusselbildet for enkeltpersoner og små- og
mellomstore bedrifter er, og hvordan trusler og trender vil se ut i tiden som
kommer. NorSIS utvikler en live hackerdemo basert på Trusler og Trender, her
inngår selvfølgelig ID-tyveri som en fremtredende trussel for enkeltpersoner og
virksomheter.

18.00
Kvelden

Kveldsforedrag for de som ønsker (info kommer)
Middag (plass bestilles gjennom påmelding)

Dag 2. Torsdag 7. februar
09.00-09.45

Skattedirektoratet v/Avdeling for innovasjon og utvikling

" Hvordan kan en helhetlig identitetsforvaltning bidra til å begrense
arbeidslivskriminaliteten".

09:45 – 10.10
10.10– 11:00

Pause
Norsk Senter for informasjonssikring v/Bjarte Malmedal

Nordmenn og digital sikkerhetskultur - Hvordan opplever befolkningen
digitaliseringen og hvordan forholder de seg til den? Malmedal gjør undersøkelser
på dette tema og siste rapport ble offentlig gjort i November 2018. I tillegg vil tall
fra den årlige Identitetsundersøkelsen utført av NorSIS og Skattedirektoratet bli
belyst.

11.00-11.30

BITS AS v/ Principal Advisor Andreas Havsberg

11.30-12.30
12.30-13.00

Lunsj
DNB ASA, v/Avdelingsleder i avdeling for konsern-sikkerhet Terje
Aleksander Fjeldvær

Identitet i en digital verden, utfordringer med kriminalitet.
Et blikk på kriminalitetsbildet og hvordan dette treffer våre kunder. Det kan vi
ganske mye om.

13.00-13.40

Mathias Hauger v/Hauger Helse og Trening
Forbrukerrådet v/ Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen

700.000 i kredittlån og en bil har endt i svindlerens hender ved bruk av en Mathias
Hauger sin identitet. Han forteller sin historie, og hvordan ser Forbrukerrådet på
denne type saker? Hvilke tiltak bør iverksettes for å forhindre denne typen
kriminalitet.

13.40-14.00
14.00-15.00

Pause
NRK v/ JournalisteneTrude Furuly og Henrik Lied
Edderkoppen

Hvordan kan en person trakassere kvinner på nett i seks år, uten å bli tatt?
NRK har over lengre tid jobbet med en sak der vi avdekker systematisk og målrettet
trakassering av kvinner på nett. Identiteten til gjerningspersonen er fortsatt ukjent.
Hvorfor er det så enkelt å skjule seg?

15.00-15.15

Avslutningsinnlegg
Skattedirektoraten v/Programleder for modernisering av Folkeregisteret,
Marianne Henriksen

" Hvordan kan vi øke tilliten til hverandre? Vi har nå mulighet til å etablere en
infrastruktur for en helhetlig identitetsforvaltning, som bedre beskytter hver og en
mot id-tyveri, sikrer en sosial og finansiell inkludering av alle, og samtidig git en
bedre kontroll på hvem som er hvem i Norge. Hvilke muligheter oppstår når nye
metoder og nye opplysninger blir tilgjengelig, og hvilke utfordringer må vi være
bevisste på? Hva bør være et myndighetsansvar og hvilket ansvar bør påhvile den
enkelte aktør og person? Hvordan kan biometri tas i bruk på en best mulig måte? "

