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Bankföreningens synpunkter på remissen Auktorisationssystem för
elektronisk identifiering och för digital post

Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på
rubricerad remiss och vill framföra ett antal synpunkter.
1. Bankföreningen är positiv till promemorians förslag om ny lag om
auktorisationssystem. Effekten av förslagen är i linje med det som Rebootutredningen (SOU 2017:114) presenterade. Bankföreningen välkomnar
tankarna kring behovet av ökad valbarhet och konkurrens och instämmer i
utredningens övergripande bedömning och behov av reglering men vill
samtidigt betona branschens behov av långsiktighet och tydliga regleringar.
2. Ett långsiktigt perspektiv är angeläget för att skapa goda förutsättningar på
området för både den enskilde, myndigheterna och marknadens aktörer. Det
långsiktiga perspektivet är centralt också för prissättningsmekanismen och
förutsättningarna för att skapa en sund marknad. Prissättaren behöver rätt
förutsättningar för att förstå den långsiktiga inriktningen samt kompetens för
att både upprätthålla påverkansanalys och marknadskunskap.
3. Det har varit en krokig väg för e-legitimationsfrågan i Sverige och den exakta
utformningen av Auktorisationssystemet kan i detta läge inte fullt ut bedömas
eftersom avtalsvillkoren är okända. Det samma gäller för området digital post.
Det ligger i farans riktning att allt för annorlunda förändrade krav, pris- och
avtalsmodeller mm, jämfört med de befintliga, kan hindra innovation och
anslutningsgrad vilket vore olyckligt.
4. Med en fortsatt beredning av Reboot-utredningen finns en risk för
fragmenterade förslag, framför allt för området digital post där Reboot
innefattade flera förslag. Att förtydliga den långsiktiga inriktningen i det
pågående beredningsarbetet är en förutsättning för att också förstå påverkan
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av de framtagna förslagen. Investeringsviljan kan påverkas negativt av både
oklarheter i regelverk och osäkerhet kring politiska prioriteringar.
5. Bankföreningen konstaterar att Regeringskansliet har gått Finansiell ID
Teknik BID AB (BankID) till mötes genom att göra det obligatoriskt för de
flesta offentliga aktörer att ansluta sig och att BID AB får en samlad
fakturering mot dessa vilket sammantaget bör minska den administrativa
bördan vilket är positivt.
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