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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg. 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 22. februar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 3 ad L55 til Økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

 

Spørgsmål nr. 3 ad L55: 
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 21/2-17 fra Paul W. Ryan, jf. L55 - 
bilag 8”.  
 
Svar: 

Paul W. Ryan foreslår, at der i stedet for det foreslåede legitimationskort indføres en 

app, der minder om ”Smart ID”, der udbydes af Danske Spil A/S.  

 

Jeg kan i den forbindelse henvise til afsnit 2.2.2.5 i lovforslagets almindelige bemærk-

ninger og høringsnotatets afsnit 2.2, hvoraf det bl.a. fremgår, at lovforslaget om ud-

stedelse af legitimationskort har som formål at sikre, at alle personer på 15 år og der-

over, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan erhverve et 

legitimationskort.  

 

Lovforslaget vil dermed bl.a. løse et praktisk problem ved at gøre det muligt for borge-

re, der hverken har kørekort eller pas, at erhverve billedlegitimation, der størrelses-

mæssigt minder om et kørekort. På den baggrund ligger det uden for rammerne af 

dette lovforslag at udvikle en ny digital legitimationsform.  

 

I forlængelse heraf bemærker jeg, at det også under 1. behandlingen af lovforslaget 

blev drøftet, om der på et tidspunkt skal indføres en form for elektronisk legitimation, 

evt. på en måde så det samlede antal af offentlige udstedte kort, f.eks. sundhedskort 

og kørekort, kan reduceres. Ordførerne var umiddelbart interesserede i idéen, men 

der var samtidig enighed om, at det ikke skal ske i regi af dette lovforslag.  

 

Paul W. Ryan foreslår alternativt, at sundhedskortet påføres et billede. I den anledning 

kan jeg henvise til afsnit 2.2.2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvoraf det 

bl.a. fremgår, at sundhedskortet som følge af sit formål ikke kan betegnes som et legi-

timationskort. Som følge heraf vurderer ministeriet ikke, at det i denne sammenhæng 

kunne være en hensigtsmæssig løsning at sætte et foto af indehaveren på sundheds-

kortet for derved at skabe et generelt legitimationskort.   

 

Som der også var enighed om blandt Folketingets partier i forbindelse med 1. behand-

lingen af lovforslaget, mener jeg, at vi med det foreslåede legitimationskort sikrer en 

fornuftlig løsning for bl.a. personer med handicap og ældre uden kørekort eller pas. 

Lovforslaget vil således gøre det muligt for alle personer over 15 år at erhverve billed-

legitimation på en enkel og billig måde og forudsætter ikke, at man er indehaver af en 

smart-phone.  

 

  

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll  

 

Sagsnr. 

2017 - 1105 

 

Doknr. 

449439 

 

Dato 

27-02-2017 

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 55 endeligt svar på spørgsmål 3
Offentligt


