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HØRINGSBREV - FORSLAG TIL NY PERSONIDENTIFIKATOR 

(FØDSELSNUMMER) 

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 23.03.2017.  

 

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende organer. Vedlagt følger Kripos' 

uttalelse.  

 

Høringsnotatet omfatter forslag til ny personidentifikator, til erstatning for dagens 

fødselsnummer. Bakgrunnen for forslaget er at dagens personnummersystem er i ferd med å 

gå ut på dato, man vil oppleve å gå tom for numre rundt 2040. I høringsnotatet drøftes ulike 

alternativer. Politidirektoratet og Kripos har hatt representanter i referansegruppe ved 

utarbeidelse av disse.  

 

Finansdepartementets forslag er alternativ 1b i høringsnotatet. Det foreslåtte alternativet 

bygger på dagens system, men slik at nummeret ikke er informasjonsbærende om kjønn, kun 

fødselsdato. De som har fødselsnummer i dagens ordning vil beholde dette. Når ny 

personidentifikator innføres, vil ikke publikum merke dette. Den matematiske formelen for 

hvordan det første kontrollsifferet utregnes blir endret slik at kapasiteten øker tilstrekkelig for 

at ordningen kan vare til 2150. Skattedirektoratets beregninger tilsier at endringene bør være 

gjennomført senest i år 2036, da d-nummerserien vil ha kritisk kapasitet allerede fra 2030. 

Skattedirektoratet anbefaler innføring i 2032 for å gi brukerne nok tid til å tilpasse seg 

endringene uten at endringsprosessen blir for lang slik at saken mister oppmerksomhet. 

 

Ut fra kost/nytte-vurderingen både mht. personvern og økonomiske kostnader støtter 

Politidirektoratet forslaget om å ta utgangspunkt i alternativ 1b. Vi viser også til Kripos' 

merknad.  

 

Fra tidspunkt for innføring av ny identifikator vil en ikke kunne utlede opplysning om kjønn fra 

identifikatoren, formelt heller ikke for gamle fødselsnumre. Ved behov for å registrere kjønn 

må politiets IKT-systemer endres til å lagre kjønn som en eksplisitt opplysning som må hentes 

inn og verifiseres. Videre må kontroll av identifikatorer (beregning av sjekksum/kontrollsifre) 

gjøres på to forskjellige måter avhengig av om identifikatoren er av ny eller gammel type. 
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Logikk for dette må legges inn i relevante IKT-systemer. Eventuelle økonomiske konsekvenser 

knyttet til slike endringer fra 2032 vil politiet måtte komme tilbake til.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Grova Oppedal Geir Jonatan Sharabi  

fung. seksjonssjef seniorrådgiver  
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