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Innspill til behov for Unik og ID-kort

• Unik og norsk ID-kort til alle med rettigheter og plikter i Norge, med fødsels eller d-
nummer 

• Viser hvem som eier det norske ID-nummeret

• Gir den enkelte mulighet til å beskytte egen identitet

• Gir mulighet til å etterspørre i kontrollsituasjoner eller andre steder

• Høring på nasjonale ID-kort

• Revidert a-krimstrategi



Ambisjon 1
Ambisjon 2

Ambisjon 3
Ambisjon 4

En person, en identitet i 

Norge.

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 fire etatenes innsats på dette området blir mer målrettet og koordinert.
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På bakgrunn av utfordringene knyttet til norsk identitetsforvaltning, har KoID kommet frem til en overordnet felles visjon
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Hva gjenstår
1) Nasjonale ID-kort 

• Norske statsborgere fra 30. november 2020
• Utenlandske statsborgere ? Trolig anbefaling og beslutning 2021

2) Etablering og bruk av UNIK
• Workshop nr 1. – 9. desember
• Bruk av biometri – Three Laws of Biometrics 
• Regelverksutvikling i flere etater som må koordineres 

3) Digital identitet

• Nasjonal eID – beslutning må tas endelig

• Bank ID – korona avdekket sårbarhet

4) Folkeregisterets rolle som nasjonal felleskomponent

• Ta i bruk opplysninger i modernisert register om identitetsgrunnlag

• Samfunnets behov og sektorbaserte løsninger

2. mars 2021
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2 mill. D-nummer
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En global verden
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Folkeregisterlovens § 1-2 Formål

«Lovens formål er å legge til rette for sikker, korrekt og effektiv registrering 
av grunnleggende personopplysninger om den enkelte, herunder hvilke 
personer som er bosatt i Norge. Loven skal sikre at registreringspliktige 
personer tildeles et unikt identifikasjonsnummer. Loven skal bidra til at 
opplysningene i Folkeregisteret skal kunne brukes til 
myndighetsoppgaver og offentlig forvaltning, forskning, statistikk og 
til å ivareta grunnleggende samfunnsbehov.»



• 1 milliard mennesker i verden kan ikke bevise sin identitet

• FNs bærekraftmål 16.9: «Legal identity for all» innen 2030

• Hvordan kan biometri og ny teknologi benyttes på en etisk 
trygg måte, for å sikre sosial og finansiell inkludering og 
beskytte sårbare mennesker?

FNs bærekraftsmål 16.9
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I retten ble det opplyst at blant de 23.000 som har fått 

asyl siden 2014, ble 64 personer nektet reisebevis.

Direkte henvendelse

Også Høyesterett påpeker problemene tolkningen vil 

skape, og henvender seg direkte til lovgiver:

"En liten gruppe flyktninger med lovlig opphold i 

landet (...) mangler tilgang til viktige goder og 

muligheter som befolkningen for øvrig kan ta som 

en selvfølge. (...) Å sørge for at denne gruppen 

beboere i Norge får tilgang til i alle fall de mest 

sentrale godene som de i dag mangler, er en 

oppgave for myndighetene."
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Aftenposten 4. desember 2013



Snekker fra Armenia – Hvordan har han gått frem?

• 27.06.01; D-nummer rekvirert av bank, borger av Aserbadsjan, Sarkis født 78

• 04.05.05; D-nummer rekvirert av NAV, innvandret fikk fødselsnummer som borger av 
Litauen, Sarkis født 10.12.80

• 11.09.06; D-nummer rekvirert av NAV, innvandret fikk fødselsnummer som borger av 
Litauen, Mantas født 12.11.85, gift og to barn

• 09.08.07; D-nummer rekvirert av NAV, borger av Litauen, Saulius født 82

• 28. 05.08;  innvandret, fikk fødselsnummer som Drahomir født 16.11.82, fremstilte 
seg som borger av Tsjekkia ( skatt Midt), utgått oppholdstillatelse 14.04.09; 
utvandret

• 23.07.09; D-nummer rekvirert av NAV, borger av Litauen, Levon født 84

• 10.04.12;  D-nummer rekvirert av SUA, innvandret fikk fødselsnummer som borger 
av Latvia juni 2013, Reinis født 13.07.87
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Riktig identitet - et digitaliseringsperspektiv

• Identifisering 
• Et fødselsnummer/ d-nummer er et elektronisk navn. Skiller en person fra en annen.
• For å sikre at en person har en identitet i Norge og unngå dubletter, må vi etablere status 

«unik» i Folkeregisteret, basert på «en til mange søk» i justissektorens biometridatabaser 
«låses» en person til en identitet 

• Autentisering
• For å sikre at det er rett person som benytter den tildelte identiteten, må det kunne 

dokumenteres fysisk eller digitalt
• Fysisk: ID-kort og pass
• Digitalt: eks tekniske løsninger som BankID og Idme

• Autorisasjon
• Hvilke rettigheter og tilgang denne personen har, dette må vurderes av tjenesteeieres eget 

regelverk opp mot relevante vilkår
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Grunnlaget for registrering av identitet 
Folkeregisterloven § 3-2

«Til hvert fødsels- eller d-nummer kan det registreres opplysninger om på hvilket 
grunnlag vedkommendes identitet er registrert. Det registreres om identiteten er 
unik, kontrollert eller ikke kontrollert

Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragraf»



Example from Brazil, Biometric Institute, oktober 2018

• Challenge: 

• You can not trust any documents, not either the birth certificate. 

• You can have several Brazilian identities

• One big Banks solution: 

• You need to give your biometric to the Bank, before you get an digital identity

• If your identity is stolen, the bank has to prove it was you. The burden of proof is 
changed

• Suddenly the Bank has got a reliable sourch in the biometric, and now know who they
speak with



2. mars 2021



UNIK i Norge 



Folkeregisteret
Politi UDI

Fremtidig modell

Pass Nasjonalt 

ID-kort

Visum Asyl Oppholds-

søkere

Utviste

Unik ID i Norge

Kontrollert ID

Ikke kontrollert ID

Unik norsk ID


