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Sakens bakgrunn 
• November 2020: nasjonale ID-kort til norske statsborgere 

• Høring på forskrift om nasjonale ID-kort til utenlandske statsborgere våren 2022

• Hvem skal få? 

• Godtgjøring av identitet 

• Sammenheng til etablering av UNIK i Folkeregisteret 

• sikrer rett identifisering

• På hvilket grunnlag skal UNIK etableres? 



3

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 fem etatenes innsats på dette området blir mer målrettet og koordinert.

På bakgrunn av utfordringene knyttet til norsk identitetsforvaltning, har KoID kommet frem til en overordnet felles visjon
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Utfordringer ID-kort kan bidra til å løse 

• En person kan ha flere identiteter i Folkeregistret

• ID-tyverier og gjenbruk av registrerte identiteter

• Kriminalitetsbildet preges av ulike former for ID-misbruk
• Utnyttelse av sårbare mennesker i arbeidslivet 

• Gjenbruk av ekte identiteter

• Falske identiteter og dubletter

• Mangler mulighet til å dokumentere på en troverdig måte sitt tildelte ID-nummer 
fysisk og digitalt for ivaretagelse av grunnleggende rettigheter 

• FNs bærekraftsmål 16.9 om Legal identity for all innen 2030



• Nasjonalt ID-kort bør kunne tilbys alle som er tildelt et 

fødsels- eller d-nummer i Folkeregisteret
• Skal bevise hvem du er i Norge, et ID-kort i seg selv gir 

ingen rettigheter

• Bør være et myndighetsansvar å gi mennesker som 

har rett til å jobbe i Norge mulighet til å identifisere seg 

på en måte som gjør at de også kan delta på lik linje 

med andre. 

• Dokumentasjon på identitet som resten av samfunnet 

kan bygge videre på, fysisk og digitalt

• Setter borgere bedre i stand til å ivareta plikter og 

rettigheter

• Minsker handlingsrommet til kriminelle ved at ID-kort 

kan etterspørres og reduserer risikoen for gjenbruk av 

identiteter



Etablering av status UNIK i 

Folkeregisteret



Inaktivering av d-nummer



Bakgrunn og hensikt 
• Inaktivering av d-nummer ble innført i 2017 som et kvalitetshevende tiltak i 

Folkeregisteret 

• 1 mill. d-nummer ble satt som inaktive basert på en rekke uttrekk, 640 000 d-nummer 
merket som aktive 

• Samtidig ble det innført en gyldighetsdato på 5 år på alle d-nummer

• Hensikten er å gi bedre og mer oppdaterte folkeregisteropplysninger, 

• Bedre kvalitet og kontroll på d-nummer populasjonen

• Avgjørende for andre strategisk viktige områder, herunder arbeidet mot a-krim, 
helhetlig ID-forvaltning og samfunnets tillit til en nasjonal felleskomponent



Erfaringer så langt  

• Tiltaket går etter planen- ingen uforutsette hendelser 
• Kjøring av 640’ ferdig medio februar, fortsetter som løpende prosess 
• Per 8. februar 154 reaktivert 

• Kjent bruk av inaktiv hos konsumentene: 
• Identifisert bruk av status inaktiv ifbm gyldighet på HMS-kort 

• 18 000 HMS-kort berøres
• Skatteetaten tilrettelegger for ID-kontroll 

• Identifisert bruk av status inaktiv i fbm tilgang til fastlege for asylsøkere og NATO-personell 
• Skattemyndigheten krever aktivt d-nummer for utstedelse av skattekort, vurderes fortløpende 

hvordan det skal operasjonaliseres 



Skatteetaten.no




