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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

om å anerkjenne digitale førerkort i Norden 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek 4/2022 

vad angår att erkänna digitala körkort inom Norden för rådets del är slutbehandlad 

Bakgrund 

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

befaler 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 

Meddelande från Nordiska regeringar 

 

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) di-

gitalt 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. 
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Det pågår revisjon av det felleseuropeiske rammeverket for førerkort etter direktiv 

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

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 eventu-

elt kan vurderes på nytt. 

 

Med dette anses rekommandasjonen å være besvart. 

 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för tillväxt och utveckling konstaterar att redogörelsen från de nordiska re-

geringarna är klargörande. I svaret skriver man att det på nuvarande tidpunkt endast 

är tre nordiska länder som har digitala körkort vilket gör det svårt att godkänna digi-

tala körkort i samtliga nordiska länder.  

 

Det pågår dessutom en revision av det gemensamma europiska ramverket för kör-

kort där bland annat digitala körkort ingår och det förväntas att EU-kommissionen 

kommer att främja förslag till förändringar under 2022. 

 

Utskottet för Tillväxt och Utveckling kommer att följa de nordiska regeringarnas age-

rande gällande erkännande av digitala körkort utifrån EU-kommissionens förslag. 

 

Utskottet föreslår att Nordiska rådet anser frågan för rådets del är slutbehandlad.  
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