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BLOCKCHAIN PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET

Blockchain på
udlændingeområdet
Med blockchain kan udlændinge let
identificere sig online med relevant,
pålidelig og uptodate information
med henblik på at få let adgang til
services hos institutioner og private
virksomheder.

Udlændingen identificerer sig

men vurderes i dag at have poten-

med eks. fingeraftryk og giver via

tielle anvendelsesområder indenfor

sin smartphone samtykke til, at

en lang række andre domæner som

relevant personlig information

sundhed, offentlig sektor, energi,

udleveres digitalt. Institutionen eller

produktion mv.

virksomheden kan let verificere,
at personinformationen er korrekt

Blockchain skaber tillid til digitale

og uptodate, eksempelvis alder,

transaktioner mellem to parter,

arbejdstilladelse og kontaktinfor-

hvor der ikke er behov for en cen-

mation.

traliseret, autoriseret organisation
til at garantere transaktionens kor-

Blockchainen giver institutioner og

rekte gennemførelse. Blockchainen

virksomheder sikkerhed for, at infor-

medvirker til en decentralisering,

mationen ikke er forfalsket, og giver

der til visse transaktioner gør mel-

samtidig udlændingen kontrol over,

lemmænd i form af eks. banker og

hvornår og til hvilke formål informa-

elselskaber overflødige.

tionen anvendes, se figur 1.
På udlændingeområdet kan

Potentialet med blockchain

blockchain mindske risikoen for, at
en udlænding kan anvende falsk

1)

Blockchain anvendes
her som en samlebetegnelse for Distributed Ledger
Technology (DLT) såvel
som den mere specialiserede teknologi, blockchain.

Gartner og Forrester har uafhæn-

kontaktinformation, ugyldige ar-

gigt af hinanden i 2017 vurderet

bejdstilladelser mv. overfor offentli-

blockchain1 blandt de 10 vigtigste

ge institutioner samt arbejdsgivere,

teknologitrends for de kommende

banker, boligudlejere, uddannelses-

år, jf. [1] og [2]. Blockchain er især

institutioner mv.

kendt som teknologien bag Bitcoin,
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Blockchain kan bidrage til at

blockchain give den pågældende

beskytte mod identitetstyveri og

udlænding større kontrol over, at

bedrageri. Blockchain kan også

kun den påkrævede personlige in-

mindske risikoen for, at der kan

formation videregives i den digitale

eksistere forskellige varianter af den

kontakt med danske myndigheder,

pågældendes identitet og informa-

andre myndigheder i Schengenlan-

tion herom på tværs af lokationer

de, virksomheder mv. afhængigt af

og organisationer. Samtidig kan

den konkrete situation.

Figur 1. Involverede parter

Vi kender den pågældende
udlænding og står inde for, at
personinformationen er korrekt.

Vi vil gerne levere en service til den pågældende
udlænding, men har brug for korrekt, selekteret
personinformation. Vi kan let verificere, at den
relevante personinformation er korrekt.

Udlændingemyndighed

Institution/virksomhed

Institution/virksomhed

Udlænding

Vi har fået sikkerhed for den pågældende
udlændings identitet. Vi kan supplere
med relevant, korrekt personinformation,
som den pågældende kan disponere over
ift. andre institutioner og virksomheder.

Jeg kan udlevere relevant personlig information til institutioner og virksomheder i Danmark
og udlandet mhp. at få adgang til services.
Jeg kontrollerer via min smartphone, at kun
relevant personinformation udleveres.
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Hvad er
blockchain?
Blockchain er en distribueret ledger teknologi (DLT),
der kan anvendes som fælles, decentraliseret infrastruktur til at skabe tillid og sikre pålidelige transaktioner mellem parter over internettet.

Blockchainen består af sammen-

identitetsløsninger samt en smart-

kædede blokke af information, der

phone app. Identitetsløsningerne

er tilgængelige i sin helhed over alle

skal sikre en entydig autentificering

knuder i den decentrale infrastruk-

af den pågældende udlænding,

tur, jf. Figur 2. Via kryptografi og

eksempelvis baseret på biometri.

konsensusregler sikres, at informa-

Blockchainen skal sikre, at der kun

tionen i blockchainen er korrekt og

videregives korrekte og pålidelige

uptodate på tværs af alle knuder.

personinformationer i udlændingens digitale kontakt med instituti-

Samtidig tilbyder blockchainen

oner og virksomheder.

mulighed for at automatisere aftaleforhold mellem parterne ved brug

Smartphone applikationen gør det

af smart contracts, eksempelvis til

muligt for udlændinge at online

implementering af samtykkeregler.

autentificere sig med fingeraftryk
samt give samtykke til institutioner

Blockchainen giver øget informati-

og virksomheders adgang til per-

onstilgængelighed og er alt andet

sonlig information, se Figur 3.

lige mere modstandsdygtig overfor
uautoriseret manipulation end

Blockchain teknologien tilbyder i

centrale informationsregistre.

princippet, at alle har adgang til
og kan verificere indholdet, samt

Hvordan kan blockchain
anvendes?

at gennemførte transaktioner
aldrig glemmes. Dette er med til at
sikre, at uautoriserede forsøg på at

Til identitetshåndtering på ud-

manipulere data kan spores. Dette

lændingeområdet kan blockchain

gør det dog samtidig uønsket at op-

teknologien anvendes i kombi-

bevare personfølsomme data i selve

nation med eksisterende digitale

blockchainen.
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Figur 2. Blockchain
Blockchain er distribueret af natur og
modstandsdygtig overfor uautoriseret
manipulation af data.

Blockchain

Blockchain
Konsensus

Blockchain

Yderligere
inspiration

For at drage fordel af blockchainen

ansvarlige udlændingemyndighed

og samtidig beskytte personføl-

kan have særlige privilegier i admi-

Der findes i dag en lang
række kommercielle såvel
som offentligt finansierede
initiativer på anvendelsen
af blockchain til identitetshåndtering. Sådanne initiativer kan med fordel
anvendes til inspiration:

somme data, kan disse med fordel

nistrationen af blockchainen.

placeres i personlige informations-

•
•

Estland har i dag
velfungerende blockchain løsninger til identitetshåndtering i brug, jf.
[6] og [7].
Civic Technologies
tilbyder en kommerciel
løsning CIVIC, hvor personlig information kan
kontrolleres under anvendelse af smartphone
og blockchain, jf. [8].

lagre, hvor data refereres fra block-

Dette er med til at begrænse

chainen, se Figur 3.

udbredelsen af data til blockchain
deltagere, der på forhånd er selek-

I modsætning til Bitcoins imple-

teret til formålet og som har et na-

mentering, kan blockchain på

turligt incitament til at understøtte

udlændingeområdet måske med

blockchainen. Derudover kan sikres

fordel implementeres som en per-

bedre performance i løsningen.

missioned consortium blockchain.
Med denne variant begrænses udbredelsen af blockchain til knuder
hos udvalgte organisationer, og enkelte organisationer som f.eks. den
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Figur 3. Principskitse
Principskitse for udlændinges
kontrol over egne persondata.

Personligt
informationslager

•

Navn?

•
•
•
•
•
•

Alder?
Kontaktinformation?
Uddannelse?
Arbejde?
Gyldigt ophold?
Arbejdstilladelse?
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•
•
•
•

Blockchain

Konsensus

Udlænding

Hvad skal der til?

i den forbindelse undersøges, om
den øgede tillid og kontrol, som

For at få succes med anvendelsen af

blockchain teknologien tilbyder,

blockchain er det essentielt, at der

løser reelle behov samt i hvilket

tages grundigt stilling til behovene

omfang, der kan hentes effektivi-

og gevinstmulighederne. Det skal

seringsgevinster.
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Yderligere
inspiration
fortsat...

•

•

Accenture og Microsoft
har i fællesskab udviklet
en prototype på en
blockchain løsning, jf.
[4], i forbindelse med det
globale offentlig-private
samarbejde ID2020,
jf. [3]. Prototypen
demonstrerer, hvordan
blockchain i kombination med biometri
kan gøre det muligt for
individer, at kontrollere
adgangen til egen
personlig information.
Accenture skriver i pressemeddelelsen á 19. juni
2017: ”For example, the
technology can provide
undocumented refugees with a steadfast
personal identity record,
ensuring that they can
receive assistance where
and when they need
it.”, jf. [4].
I Europa-Parlamentets
2018 Budgetary Procedure er stillet ændringsforslag til “Pilot project
— Horizontal Task Force
on Distributed Ledger
Technology”. Ændringen
omfatter følgende tilføjelse: ”One specific use
case that ought to be
explored is the potential
of DLT based solutions
for the management of
the situation of refugees.
Many refugees, and
people in refugee-like
situations, are unable
to prove their identity or
access essential services.
[…] At the same time,
EU governments in
partnerships with other
countries and organisations (eg NGOs) need
innovative solutions
to manage increasing
flows of migrants and
their temporary stay in
different countries. […]”.
Ændringsforslaget blev
dog ikke vedtaget af
Committee on Budgets,
jf. [5].

Blockchain teknologien tilbyder
fordele, som ikke let kan opnås med
eksisterende databaseteknologi,
men også ulemper i form af øget

•

Hvordan sikres overholdelse af

•

Hvordan skabes en governan-

kompleksitet. Det skal sikres, at

Derudover skal bl.a. følgende
problemstillinger adresseres:

•

Hvilke interessenter skal indgå i

•

Hvilket design kan anvendes,
blockchain, konsensusregler,

•

skridt?
Såfremt der iværksættes en forundersøgelse, anbefales det at:

•

incitamenter mv.?
Hvordan integreres med eksisterende identitetsløsninger og

inddrage gevinster i den samlede offentlige og private sektor,
bl.a. færre omkostninger til at

et samarbejde?
eks. permissioned consortium

cestruktur, så løsningen kan
udvikles og udbredes i små

gevinstmulighederne står mål med
ulemperne.

GDPR?

indsamle korrekt kundeinfor-

•
•

mation for udlændinge
inddrage eksisterende
erfaringer med blockchain
sigte mod en proof-of-concept
løsning

registre, eks. CARL2?
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