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Behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 
 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 

om att erkänna digitala körkort inom Norden 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska Rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

- att be de nordiske transportministrene tillate at de nordiske og baltiske lan-

denes digitale førerkort brukes i hverandres land 

- att utrede muligheten for et felles digitalt nordisk-baltisk førerkort 

 

Bakgrund 

Förslaget är framtaget av Mittengruppen och blev presenterat vid utskottet för till-

växt i Nordens möte den 2 november 2021.  

 

I sitt förslag föreslår Mittengruppen att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska mi-

nisterrådet att be de nordiska transportministrarna att tillåta att de nordiska och  

baltiska ländernas digitala körkort kan användas i varandras länder samt utreda möj-

ligheten för ett gemensamt digitalt nordiskt- baltiskt körkort. 

 

Bakgrunden till förslaget är att Danmark, Finland, Island och Norge, har som några av 

de första länderna i Europa, lanserat digitala körkort som kan användas via en appli-

kation på telefonen. I Sverige och EU har frågan diskuterats men det finns ännu inga 

konkreta lösningar klara. 

 

Användningsområdena varierar dock från land till land. I Norge och Finland är digi-

tala körkort endast avsedda som ett komplement för de fysiska körkorten medan 

man i Danmark kan använda de digitala körkorten som ID.   

 

De nationella digitala körkorten kan dock inte användas utanför respektive lands 

gräns. Avsaknaden av erkännande av varandras digitala körkort bidrar till färre an-

vändare och hämmar användandet av digitala lösningar för dem som rör sig över 

gränserna.  

 

Mittengruppen anser att ömsesidigt erkännande av digitala körkort är en möjlighet 

att förenkla vardagen för nordiska medborgare och ber därför de nordiska trans-
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portministrarna att arbeta för att medborgarna ska kunna använda sina mobila kör-

kort över gränserna. 

 

Utskottets synpunkter 

Utskottet värderar att mittengruppens förslag ligger i tiden, den digitala framtiden. 

Flertalet av de nordiska länderna har redan, var för sig, infört digitala körkort och ses 

som föregångare inom detta område. Genom att tillåta att de digitala körkorten kan 

användas i varandras länder ses detta som ett steg på vägen mot en gemensam digi-

tal samordning av digitala tjänster inom Norden.  

 

Samtliga baltiska länder har fysiska körkort och en form av digitalt körkort som kan 

användas via en applikation i mobilen.  De behöver med andra ord inte ta med sig sitt 

fysiska körkort utan kan visa det i mobilen, ungefär på liknande sätt som i Finland, 

Norge, Island och Danmark.   

 

Vad gäller förslaget om att tillåta att de baltiska ländernas digitala körkort kan an-

vändas i varandras länder anser sekretariatet att det är möjligt för de nordiska trans-

portministrarna att godkänna att även dessa kan användas i de nordiska länderna. 

Däremot kan de inte godkänna att de nordiska digitala körkorten kan användas i de 

baltiska länderna.  

 

Då de baltiska länderna inte är medlemmar i Nordiska ministerrådet kan man inte 

uppmana de nordiska regeringarna att besluta kring frågor som berör de baltiska 

länderna.  

 

Utskottet föreslår därför att man stryker de baltiska länderna i första attsatsen, den 

andra attsatsen skapar förutsättningarna för ett gemensamt digitalt körkort som in-

nefattar såväl Norden som de baltiska länderna.  

 

Utifrån dessa synpunkter föreslår Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden att 

 

 

Nordiska Rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

- att be de nordiska transportministrarna tillåta att de nordiska digitala körkor-

ten används i varandras länder 

- att utreda möjligheten till ett gemensamt digitalt nordiskt- baltiskt digitalt 

körkort 
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