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Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Nefndarálit Norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um 

þingmannatillögu 

um að viðurkenna stafræn ökuskírteini á Norðurlöndum 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

- að hún fari þess á leit við norrænu samgönguráðherrana að leyfa notkun 

stafrænna ökuskírteina á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum 

- að hún kanni möguleikann á sameiginlegum ökuskírteinum fyrir Norðurlönd 

og Eystrasaltsríkin  

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Flokkahópur miðjumanna lagði tillöguna fram og var hún kynnt á fundi Norrænu 

hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar hinn 2. nóvember 2021.  

 

Í tillögunni leggur flokkahópur miðjumanna til að Norðurlandaráð beini þeim 

tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar að hún fari þess á leit við norrænu 

samgönguráðherrana að heimila notkun stafrænna ökuskírteina á Norðurlöndum og í 

Eystrasaltsríkjunum og að kanna möguleikann á sameiginlegu stafrænu ökuskírteini 

fyrir Norðurlönd og Eystrasaltsríkin. 

 

Bakgrunnur tillögunnar er að Danmörk, Finnland, Ísland og Noregur voru ein fyrstu 

löndin í Evrópu til að taka upp stafræn ökuskírteini sem hægt er að nota með forriti í 

síma. Í Svíþjóð og Evrópusambandinu hefur málið verið rætt en engar raunhæfar 

lausnir komið fram. 

 

Notkunarsviðið er þó mismunandi á milli landanna. Í Noregi og Finnlandi eru stafræn 

ökuskírteini eingöngu ætluð sem viðbót við eiginleg ökuskírteini en í Danmörku er 

hægt að nota stafræn ökuskírteini sem skilríki.   

 

Hins vegar er ekki hægt að nota stafrænu ökuskírteinin utan landamæra hvers ríkis. 

Það að stafræn skilríki hvers lands eru ekki tekin gild í hinum veldur því að 

notendurnir eru færri en ella og hindrar það notkun stafrænna lausna fyrir þá sem 

fara á milli landa.  
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Flokkahópur miðjumanna telur að gagnkvæm viðurkenning á stafrænum 

ökuskírteinum geti einfaldað daglegt líf norrænna ríkisborgara og fer þess á leit við 

norrænu samgönguráðherrana að þeir vinni að því að ríkisborgarar landanna geti 

notað stafræn ökuskírteini sín þvert yfir landamæri. 

 

Álit nefndarinnar 

Nefndin metur það svo að tillaga flokkahóps miðjumanna sé í takt við tímann, hina 

stafrænu framtíð. Meirihluti ríkja Norðurlanda hefur nú þegar, hvert fyrir sig, innleitt 

stafræn ökuskírteini og eru löndin í fararbroddi hvað þetta varðar. Með því að leyfa 

notkun stafrænna ökuskírteina á milli landa yrði tekið skref í átt að sameiginlegri 

samræmingu stafrænnar þjónustu á Norðurlöndum.  

 

Öll Eystrasaltsríkin eru með eiginleg ökuskírteini ásamt stafrænum ökuskírteinum 

sem nota má með farsímaforriti. Þar þarf því ekki að hafa með sér eiginlegt 

ökuskírteini heldur nægir að vísa því fram í farsíma, á svipaðan hátt og hægt er í 

Finnlandi, Noregi, Íslandi og Danmörku.   

 

Hvað varðar tillöguna um að leyfa notkun stafrænna ökuskírteina Eystrasaltsríkjanna 

á milli landanna telur skrifstofan að það sé mögulegt fyrir norrænu 

samgönguráðherrana að samþykkja að slík ökuskírteini geti einnig verið notuð á 

Norðurlöndum. Hins vegar er ekki hægt að samþykkja að norræn stafræn 

ökurskírteini geti verið notuð í Eystrasaltsríkjunum.  

 

Þar sem Eystrasaltsríkin eru ekki aðili að Norrænu ráðherranefndinni er ekki hægt að 

hvetja norrænu ríkisstjórnirnar til að taka ákvarðanir um málefni sem snerta 

Eystrasaltsríkin.  

 

Nefndin leggur því til að Eystrasaltsríkin séu fjarlægð úr fyrri tillöguliðnum. Annar 

tillöguliðurinn skapi forsendur fyrir sameiginlegu stafrænu ökuskírteini sem nær til 

bæði Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna.  

 

Að teknu tilliti til þessa leggur Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin til að  

 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

- að hún fari þess á leit við norrænu samgönguráðherrana að heimila að 

stafræn ökuskírteini séu notuð á milli landanna 

- að hún kanni möguleikann á sameiginlegu stafrænu ökuskírteini fyrir 

Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin 
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Norðurlöndum, 25. janúar 2022 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anna Vikström (S) 

Ann-Christine Utterstedt (SD) 

Arman Teimouri (L) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Gisle Meininger Saudland (FrP) 

Jaspur Langgaard (sb) 

Joakim Strand (sv) 

Johan Kvarnström (sd) 

 

Karianne B. Bråthen (A) 

Kjell-Arne Ottosson (KD) 

Liv Kari Eskeland (H) 

Maria Stockhaus (M) 

Orri Páll Jóhannsson (NGV) 

Pål Jonson (M) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Vilhelm Junnila (saf) 

Åsa Karlsson (S) 

 

 

  

 


