
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har den 5. februar 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 2 ad B31 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares sup-

plerende. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).  

Spørgsmål nr. 2: 

”Vil ministeren - evt. med bidrag fra justitsministeren og sundheds- og 

ældreministeren - redegøre for, hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort der 

eksisterer, hvordan udstedelsesprocessen foregår, herunder om der er forskelle 

på henholdsvis hvilken myndighed/kommune der varetager udstedelsen, hvilken 

forretningsmodel der ligger til grund for den givne billedlegitimation, og hvilken 

leverandør der leverer software/hardware til udstedelsen af kortet?”. 

Svar: 

Som anført i min besvarelse af 22. februar 2016 af spørgsmål nr. 2 ad B31, vender jeg 

hermed tilbage med en supplerende besvarelse af spørgsmålet, da jeg nu har modta-

get Justitsministeriets bidrag.  

 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

 

”Justitsministeriet har foretaget en høring af Rigspolitiet på baggrund af de stillede 

spørgsmål. 
 

Det kan indledningsvis oplyses, at Rigspolitiet udsteder pas og kørekort. Justitsmini-

steriet kan i den forbindelse oplyse, at det er aftalt med Transport- og Bygningsmini-

steriet (TRM), at TRM besvarer de dele af spørgsmålet, som vedrører kørekort. 

Justitsministeriets bidrag vedrører således pas. 

 

For så vidt angår spørgsmål 2, har Rigspolitiet oplyst følgende: 
 

For så vidt angår pas, kan Rigspolitiet oplyse, at reglerne for udstedelse 
af pas til danske statsborgere samt de nærmere krav til passets indhold 
findes i pasloven og pasbekendtgørelsen. 
 
Det fremgår af pasbekendtgørelsens § 4, stk. 2, at pas udfærdiges på 
pasblanketter, der er godkendt hertil af Rigspolitichefen. Passet omfatter 
en persondataside og et kontaktløst elektronisk lagringsmedie, der inde-
holder personlige oplysninger om pasindehaveren. 
 
Det fremgår af pasbekendtgørelsens § 5, at pasansøgning skal ske ved 
indgivelse af ansøgning til en kommune ved anvendelse af den digitale 
løsning, som den pågældende kommune stiller til rådighed.  
 
Rigspolitiet har til brug for kommunernes behandling af pasansøgninger 
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udarbejdet en pasmanual. Det fremgår blandt andet af pasmanualen, at 
kommunerne ved modtagelse af en pasansøgning skal foretage identi-
tetskontrol. Kontrollen af ansøgerens identitet sker typisk på baggrund af 
et tidligere udstedt pas. Kravene til identitetskontrol fremgår af pasbe-
kendtgørelsens §§ 6-8. 
 
Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen, Udenrigsministeriets repræsen-
tationer samt politiet tillige har adgang til at bestille pas.  
 
Myndighederne optager ved bestilling af pas fingeraftryk af pasansøge-
ren og foretager indberetning i politiets pasregister. Myndighederne har 
hver især kunnet vælge egen it-løsning til optagelse af fingeraftryk og 
overførsel af data, og der kan derfor være forskel på den tekniske ud-
formning af disse løsninger.  
 
De myndigheder, som har valgt at anvende politiets it-løsning, sender 
herefter et stamkort til Rigspolitiets pasleverandør. De øvrige myndighe-
der sender stamkortdata elektronisk.  
 
Pasproducenten modtager og parrer oplysningerne om fingeraftryk, ind-
beretning i pasregisteret samt eventuelt stamkort. Passet produceres 
herefter og sendes fra pasproducenten til borgeren eller den udstedende 
myndighed, ligesom borgeren har mulighed for at afhente passet hos 
pasproducenten.  
 
Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at indgåelsen af kontrakt om paspro-
duktion siden 2004 har foregået ved offentligt udbud, og at Rigspolitiet 
har indgået kontrakt med Gemalto Danmark A/S til at varetage opgaven.” 

 

Jeg kan, for så vidt angår de dele af spørgsmålet, der vedrører kørekort, henvise til 

det svar på spørgsmål nr. 2, jeg den 22. februar 2016 har oversendt til Social- og In-

denrigsudvalget. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Karen Ellemann 
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