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Utfordringer innen
identitetsforvaltningen
Skate-møtet 15. juni 2022
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Felles visjon for nasjonal identitetsforvaltning:
Ambisjon 1

Ambisjon 2

Ambisjon 3

Ambisjon 4

En person, en identitet i
Norge.

Enhver som har fått
tildelt et norsk
identitetsnummer, i form
av et d-nummer eller et
fødselsnummer, skal gis
mulighet til å
dokumentere på en
troverdig måte, at han er
rette eier av
identitetsnummeret
fysisk og digitalt, for å
ivareta grunnleggende
behov.

Alle med et norsk
identitetsnummer skal
oppleve trygghet for at
ingen andre skal kunne
overta identiteten. Ingen
med norsk identitetsnummer skal utsettes for
ID-tyveri.

Ingen skal kunne operere
med falske eller fiktive
identiteter i Norge.

Hovedformål: KoIDs hovedformål er å bidra til en styrket identitetsforvaltning i Norge og at de fem etatenes innsats på dette
området blir mer målrettet og koordinert.
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Forslag til beslutning – del 1
Skate stiller seg fortsatt bak KoID sin visjon om en person en identitet i Norge. Den
siste tidens utfordringer med COVID-pandemien og flykningskrisen tydeliggjør
betydningen av en robust ID-forvaltning på tvers av virksomhetenes grenser.
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Aktuelle utfordringer innen identitetsforvaltningen
• Spørsmålet om nasjonalt ID-kort til utenlandske statsborgere er
ute på høring med høringsfrist 3.juni.
• Høringen synliggjør aktuelle utfordringer innen
identitetsforvaltningen.
•
•

Utenlandske statsborgere som har et fødsels- eller d-nummer mangler
i dag tilgang til et sterkt identitetsbevis hvor dette identitetsnummeret
fremgår.
For enkelte grupper er det ikke krav om opptak av biometri ved
opphold eller arbeid i Norge. Det er derfor utfordrende å avdekke om
samme person har mer enn ett fødsels-nummer eller d-nummer i
Folkeregisteret. Arbeidet med UNIK er viktig for å sikre unike
identiteter i Folkeregisteret og kan avdekke om samme fysiske person
er registeret flere ganger i databasen.
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Forslag til beslutning – del 2
•

•

Skate ber Digdir videreformidle til KDD at KDD snarest tar opp med øvrige
departementer nødvendigheten av at følgende tiltak gjennomføres:
•

Nasjonalt ID-kort må tilgjengeliggjøres for utlendinger med tilknytning til Norge iht. pkt. 1 i
saksframlegget

•

UNIK bør benyttes i virksomhetenes ID-kontroll.

Skate-direktørene vil arbeide for at deres virksomheter ut ifra en risikovurdering
setter krav om nasjonalt ID-kort/norsk pass ved bruk av deres tjenester.
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