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Delegationsförslag 
om ett gemensamt nordiskt elektroniskt identifieringssystem (e-ID) 

Förslag 

Den finska delegationen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att integrera sina nationella elektroniska  

identifieringssystem (e-ID) på ett informationssäkert och kostnadseffektivt 

sätt i linje med statsministrarnas vision 2030 om att främja medborgarnas 

fria rörlighet och avlägsna gränshinder. 

 

Bakgrund 

Norden förväntas vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Värl-

den digitaliseras i snabb takt och en integration av elektroniska identifieringssystem 

skulle ytterligare underlätta medborgarnas kontakter med myndigheterna i de nor-

diska länderna. På nationell nivå har de nordiska länderna bra elektroniska identifie-

ringssystem, men dessa system är inte fullt ut integrerade i varandra. Tung byråkrati 

hindrar fortfarande många medborgare i deras vardag, när krav på identitetsbevis på 

andra sidan gränsen inte fungerar lika smidigt som i hemlandet. I ett läge, där nat-

ionella identifieringssystem kommer att uppdateras och moderniseras skulle ett 

bättre koordinerat samarbete eliminera onödiga gränshinder, främja utbyte av bästa 

praxis och eventuellt till och med minska kostnaderna för att införa systemen.  

 

Många av de utmaningar som är förknippade med nordisk rörlighet är specifikt rela-

terade till inloggnings- och autentiseringsproblem. Kontroll av skatte- och pensions-

information, ansökan om stöd, sökande av bostad osv. kräver säker identifiering. Om 

detta inte är möjligt måste personen i värsta fall fysiskt besöka en myndighet i ett 

annat nordiskt land. 
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Finlands delegation i Nordiska rådet är särskilt oroad över att man i de nationella e-

ID-projekten verkar ha glömt bort den nordiska nyttan och avlägsnandet av gräns-

hinder. Det verkar som om vi skapar mer byråkrati och fler gränshinder i stället. Vad 

är tidsplanen för integrering av systemen och hur kommer avlägsnandet av nordiska 

gränshinder att säkerställas? 
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