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Medlemsförslag 
om reform av de nordiska personnumren 

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att samråda om situationen och reformen av personnummersystemen i de 

nordiska länderna 

att försäkra att de nya personnummersystemen inte skapar nya hinder för 

ömsesidigt godkännande av de nordiska personnumren eller införande av ett 

nordiskt personnummersystem 

att evaluera möjligheten att på lång sikt införa ett gemensamt nordiskt per-

sonnummer 

Bakgrund 

I både Finland och Norge finns för närvarande planer om att ändra på de nuvarande 

personnummersystemen. Den grundläggande orsaken är att antalet nya person-

nummer i de befintliga systemen är begränsat. Samtidigt vill man dock även göra 

andra reformer, till exempel införa köns- och åldersneutralitet.  

 

I Finland skulle reformen träda i kraft i 2027, i Norge i 2032.  

 

I Norge genomfördes en täckande remissrunda bland de nationella myndigheterna i 

2017. En av remissinstanserna var Föreningen Norden i Norge. Enligt remissvaret bör 

ett nytt personidentifikatorsystem i Norge kommunicera smidigt med de övriga nor-

diska ländernas systemen. Det hänvisas till att denna förpliktelse har sitt ursprung i 

Helsingforsavtalet. Ytterligare menar Föreningen Norden att det nya norska syste-

met skall vara sådant att det öppnar upp för ett gemensamt nordiskt personnummer-

system i framtiden. Dock inget av de fyra olika alternativen som Skattedirektoratet i 

Norge anger hänvisar till synkroniseringen mellan de nordiska länderna. 

 

Island har könsneutrala personnummer sedan länge, men landet har samma utma-

ning som de övriga nordiska länderna: att antalet nya nummer inom det nuvarande 

systemet är begränsat. 
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I Danmark eller Sverige har det inte ännu funnits planer om omfattande reform av 

personnumren, så som i Norge och Finland. 

 

Mittengruppen menar, att det nuvarande systemet där det inte finns någon synkroni-

sering mellan de nordiska personnumren är tidskrävande och förhindrar mobiliteten 

mellan de nordiska länderna. Det försvårar också användningen av de digitala tjäns-

terna tvärs över gränserna, då offentliga tjänsteleverantörerna som huvudregel har 

optimerat sina system på lokala personidentifikatorer (personnummer). Det här är en 

större fråga som också bör adresseras.   

 

Mittengruppen anser att det i reform av personnummersystemen är avgörande att 

inte skapa hinder för ett gemensamt nordiskt personnummersystem eller godkän-

nande av varandras personnummer. De nya systemen i Finland och Norge skall vara 

ett steg mot ett framtida nordiskt system – och inte det rakt motsatta. 
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