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Innlogging med Dataporten i ny EVUweb 
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan ser på mulighetene for å benytte Dataporten som 

innloggingsløsning i sine webapplikasjoner. Vi ønsker ekspertgruppas innspill på om denne løsningen 

vil dekke de behovene for innlogging i EVUweb 3, eller om vi fortsatt må en lokalt utviklet 

innloggingsløsning (dvs. e-post og passord) for brukere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer. 

Innlogging i eksisterende EVUweb 
I eksisterende EVUweb finnes det to innloggingsalternativer: fødselsnummer og PIN-kode for søkere 

som allerede ligger i institusjonens FS-database, og lokal innloggingsløsning med e-postadresse og 

passord for andre søkere. I tillegg finnes det en egen innloggingsløsning med brukernavn og passord 

for foretaksregistratorer. 

Planlagte innloggingsløsninger i EVUweb 3 
Det er allerede bestemt at den nye applikasjonen skal ha mulighet for innlogging med Feide og ID-

porten. I tillegg må det lages innloggingsløsninger for personer uten norsk fødselsnummer eller D-

nummer. 

Feide 

For å kunne bruke Feide-innlogging, må brukeren ha en aktiv brukerkonto ved en FS- og Feide-

institusjon som har aktivert innlogging til EVUweb i Feides kundeportal. Brukere fra andre 

institusjoner kan kun logge inn med Feide hvis de er registrert med norsk fødselsnummer, D-nummer 

(midlertidig norsk fødsdelsnummer) eller S-nummer (fiktivt fødselsnummer tildelt av Samordna 

opptak). 

ID-porten 

For å kunne bruke ID-porten til innlogging må brukeren foreløpig ha norsk fødselsnummer eller D-

nummer. I forbindelse med innføringen av Forordning om eID og elektroniske tillitstjenester1, vil ID-

porten bli tilgjengelig også for personer med elektronisk ID fra andre EU/EØS-land. 

Andre løsninger 

Det vil uansett være en restkategori som ikke vil kunne benytte seg av hverken ID-porten eller Feide. 

Vi ønsker i utgangspunktet ikke å videreføre løsningen med e-post og passord, og vil derfor vurdere 

om forskjellige løsninger der brukeren logger seg inn med en brukerkonto fra f.eks. sosiale medier, vil 

være tilstrekkelig. 

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/forordning-om-eid-og-elektroniske-
tillitstjenester/id2434955/ 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/forordning-om-eid-og-elektroniske-tillitstjenester/id2434955/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/forordning-om-eid-og-elektroniske-tillitstjenester/id2434955/


Innloggingsløsninger i Dataporten 
Dataporten som er utviklet av UNINETT, har en innloggingsløsning som omfatter både Feide og ID-

porten, og i tillegg de eksterne tilbyderne Facebook, Twitter og LinkedIn. En presentasjon av 

innloggingsløsningen finnes på https://docs.dataporten.no/docs/endusers/. Vi benytter allerede 

denne løsningen i Studentbevis-appen (men der kun med Feide-innlogging). 

Vi ønsker innspill fra ekspertgruppa på om denne løsningen kan erstatte dagens innloggingsløsninger 

i EVUweb. 

https://docs.dataporten.no/docs/endusers/

