
MANDAT
for interdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere nytt nasjonalt ID-kort.

Bakgrunn
Over de siste tiår har det vært en sterk økning i bruken av ulike ID-kort for å bekrefte eller verifisere 
egen identitet. Dette er dels et utslag av den alminnelige samfunnsutvikling med økt mobilitet, og 
hvor det stilles nye krav til sikker identifisering. Internasjonaliseringen har ført til at de ulike former 
for ID-kort i økende grad forankres i globale standarder.

Utviklingen har vist at mange ID-dokumenter kan være beheftet med svakheter som åpner for 
misbruk. Såkalte identitetstyverier er blitt et økende problem. Internasjonal kriminalitet, herunder 
terrorhandlinger, blir ofte gjennomført ved bruk av falske identiteter, og misbruk av ID-kort påfører 
både den enkelte og samfunnet betydelige kostnader.

Innenfor Justisdepartementets ansvarsområde har det vært en utvikling mot teknisk avanserte 
løsninger for reisedokumenter (pass). Passet som er utstedt for det formål å sette innehaver i stand til 
å reise til andre land, benyttes også som bekreftelse på egen identitet i andre sammenhenger, for 
eksempel ved utstedelse av andre typer ID-kort. Etter norsk inntreden i Schengen er det ikke etablert 
en identitetsdokumentasjon som kan erstatte eller supplere pass ved reiser innen Schengen-området, 
slik Schengen-avtalen åpnet for etter at grensekontrollen ble opphevet på de indre grenser.

Også andre departementer vurderer nye løsninger for identifisering. Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID) vil om kort tid innføre et eget ID-kort for utlendinger med 
opphold i Norge, mens det på Samferdselsdepartementet ansvarsområde vil komme nye krav om 
blant annet identitetskontroll av flypassasjerer. Utenriksdepartementet utsteder ID-kort til personell 
som faller inn under Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem. Dette kan være en aktuell 
gruppe under ordningen med ID-kort utstedt av myndighetene. Arbeidsgruppen vil se hen til 
pågående prosesser.

I privat sektor har det vært en sterk utvikling i bruk av ulike ID-kort. Innenfor bank- og 
finansvirksomhet utstedes i dag en rekke kortløsninger til bruk blant annet til uttak og overføring av 
penger i inn- og utland. Bankenes ID-kort benyttes i stor utstekning også for identifisering utenfor 
det formål kortet er utstedt for.

Internasjonalt, ikke minst i land det er naturlig å sammenlikne seg med, ser vi en utvikling mot bruk 
av nye løsninger for ID-kort. I Europa er det flere land som har tatt i bruk nasjonale ID-kort som 
kan benyttes som reisedokument innenfor Schengen-områdets indre grenser. Noen av 
kortløsningene har lagt opp til å kunne benyttes i tilknytning til elektronisk signatur, eventuelt også 
med biometrisk personinformasjon for autentisering eller verifisering av kortinnehaverens identitet. I 
2005 innførte Sverige et nytt nasjonalt ID-kort som kan benyttes som reisedokument innen 
Schengen-området, og som samtidig åpner for flere bruksområder.



Oppdraget
Arbeidsgruppen skal utrede og eventuelt legge fram forslag til etablering av en ordning med ID-kort 
som skal være et tilbud til den enkelte for sikker og enkel verifisering av identitet. Herunder skal 
arbeidsgruppen:

• beskrive og begrunne behovene for et nytt, frivillig nasjonalt ID-kort,
• vurdere, samt ta stilling til hvilken informasjon som bør legges inn i kortet, herunder om
personinformasjon sammen med eventuell biometrisk personinformasjon, bør lagres
elektronisk eller på annet maskinlesbart medium i kortet. Arbeidsgruppen skal også
vurdere om det kan legges opp til flere valgmuligheter ut fra brukerens behov og ønsker.
• vurdere en lovmessig forankring for et nasjonalt ID-kort, samt foreslå rettslige
rammer og beskrive konsekvenser ved ordningen,
• beskrive og vurdere ulike aspekter ved sikkerheten, brukervennligheten og
personvernet i forbindelse med et nytt ID-kort,
• vurdere hvordan ID-kortet vil kunne påvirke utstedelsen og bruken av andre kort som
benyttes til identifisering,
• vurdere, samt foreslå plassering av det administrative ansvaret for utstedelse og
forvaltning av et nasjonalt ID-kort. Det forutsettes at det vurderes om administrasjonen
kan baseres på eksisterende infrastruktur og rutiner for utstedelse av pass,
• beskrive den samfunnsmessige kost-nytte ved ordningen, herunder administrative og
økonomiske konsekvenser. Arbeidsgruppen skal også vurdere og eventuelt foreslå bruk av
gebyr knyttet til ordningen.

Det forutsettes at arbeidsgruppen gir en beskrivelse av bruken av nasjonale ID-kort i andre land, 
særlig innenfor EU/Schengen-området. Det bes spesielt om at det gis en nærmere redegjørelse for 
situasjonen i øvrige nordiske land, og hvilke erfaringer som er gjort med bruken av nasjonale ID - 
kort.

Arbeidsgruppen kan påpeke behovet for ytterligere utredninger på konkrete temaer, samt eventuelt 
foreslå etablering av piloter eller prøveprosjekter.

Gjennomføring av utredningen
Arbeidsgruppen settes sammen av representanter fra hhv. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet, samt Justisdepartementet. Datatilsynet inviteres med i 
utredningsarbeidet.

Deltakende institusjoner dekker selv utgiftene for sine deltakere, herunder eventuelle reiseutgifter. 
Arbeidet ledes av Justisdepartementet, som også dekker utgiftene til nødvendig sekretariat.

Arbeidsgruppen skal framlegge sin innstilling innen 15. september 2006.

Arbeidsgruppen legger fram sine foreløpige vurderinger med tilråding om en mulig etablering av 
ordning for nasjonalt ID-kort innen 30. april 2006.


