
ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

 

 

Málsnúmer 21-00232-2 

 

 

A 1890/vekst  

 

Flytjandi Flokkahópur miðjumanna 

Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Þingmannatillaga 
um viðurkenningu á stafrænum ökuskírteinum innan Norðurlanda 

Tillaga 

Flokkahópur miðjumanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún fari þess á leit við samgöngumálaráðherra landanna að leyfð 
verði notkun stafrænna ökuskírteina frá Norðurlöndum og Eystrasalts-
löndum í umræddum löndum; 
 
að hún kanni möguleika á samnorrænu og -baltnesku stafrænu 
ökuskírteini. 

 

Bakgrunnur 
Á undanförnum tveimur árum voru Danmörk, Finnland, Ísland og Noregur meðal 
fyrstu landa í Evrópu sem tóku í notkun stafrænt ökuskírteini sem smáforrit í 
farsímum. Í Noregi náðu ökuskírteinin strax miklum vinsældum, en fyrsta 
sólarhringinn voru sótt 670.000 skírteini. Í Svíþjóð og ESB hafa stafrænar lausnir verið 
til skoðunar án þess að neinar tilteknar lausnir liggi fyrir.  
 
Markmiðið með ökuskírteini í farsímum er að veita bílstjórum og yfirvöldum meiri 
sveigjanleika og aðgengi. En notkunarsviðin eru mismunandi eftir löndum. Í Noregi 
og Finnlandi er litið á stafræn ökuskírteini sem viðbót en að þau komi ekki í staðinn 
fyrir hefðbundin ökuskírteini. Þess vegna er ekki hægt að nota þau sem persónu-
skilríki. Í Danmörku hinsvegar gilda stafræn ökuskírteini sem persónuskilríki.  
 
Frá norrænum sjónarhóli er töluverð áskorun fólgin í því að ökuskírteinin eru ekki 
viðurkennd annars staðar en í útgáfulandinu. Skortur á viðurkenningu annarra 
Norðurlanda á stafrænum ökuskírteinum  veldur því að notendur eru færri en ella og 
kemur í veg fyrir notkun stafrænna lausna þegar farið er yfir landamæri.   
 
Flokkahópur miðjumanna telur að gagnkvæm viðurkenning á stafrænum 
ökuskírteinum sé leið til að einfalda líf Norðurlandabúa, og fer þess á leit við 
samgöngumálaráðherra landanna að þeir beiti sér fyrir því að íbúarnir geti notað 
ökuskírteini í farsímum einnig í hinum löndunum.   
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Flokkahópur miðjumanna fer þess á leit að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til 
Norrænu ráðherranefndarinnar að hún kanni möguleika á samnorrænu stafrænu 
ökuskírteini. Sameiginlegt stafrænt ökuskírteini getur falið í sér sparnað fyrir löndin 
og verið skref í áttina að samnorrænum stafrænum skilríkjum. 
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