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Oppfølging av Nordisk råds rekommandasjon 4/2022 om å anerkjenne 
digitale førerkort i Norden 

Jeg viser til henvendelse fra Utenriksdepartementet av 28. april 2022 om ovennevnte. 

Nordisk råd har i rekommandasjon 4/2022 bedt om at det Nordiske ministerrådet anbefaler 

de nordiske transportministrene å: 

- Tillate at de nordiske digitale førerkort gjensidig anerkjennes for bruk i de nordiske landene 

- Utrede muligheten for et felles digitalt nordisk-baltisk førerkort 

 

De nordiske transportministrene har følgende svar på rekommandasjonen: 

Gjensidig anerkjennelse av digitalt førerkort i Norden kan bidra til  å gjøre det enklere for 

dem som allerede har slikt førerkort ved kjøring i andre nordiske land, og kan øke 

utbredelsen av slike førerkort. 

 

I dag anerkjennes fysiske førerkort og ulike former for midlertidig kjøretillatelse på tvers av 

landegrensene i de nordiske landene i tråd med nordisk overenskomst fra 1985. Videre har i 

dag tre av de fem nordiske landene (Danmark, Island og Norge) digitalt førerkort. Ved et 

nordisk samarbeid vedrørende digitale førerkort kan man dra nytte av erfaringer gjort i de 

ulike landene. 

 

For å ivareta sikkerheten og troverdigheten til det digitale førerkortet, er en viktig forutsetning 

for anerkjennelse på tvers av landegrensene at det finnes et system for verifikasjon av 

føreretten. Både muligheter og kostnader til dette vil i tilfelle måtte utredes nærmere. 

 

Det pågår revisjon av det felleseuropeiske rammeverket for førerkort etter direktiv 

2006/126/EF, som gjelder i alle de nordiske landene. Digitalt førerkort, herunder 
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Side 2 
 

anerkjennelse av slike førerkort, er et sentralt tema i dette arbeidet. Det er ventet at 

Europakommisjonen vil fremme forslag til endringer i løpet av 2022.  

 

Det anses derfor ikke hensiktsmessig å igangsette arbeid på dette området nå, men å 

avvente Kommisjonens forslag og videre behandling av dette før spørsmålet eventuelt kan 

vurderes på nytt. 

 

Med dette anses rekommandasjonen å være besvart. 

 

 

 

 


