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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 23. februar 2917 stillet følgende 

spørgsmål nr. 4 ad L55 til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 4: 

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1/2-17 fra Herning Kommune 
samt materiale udleveret ved foretræde for udvalget den 23/2-17, jf. L 55 - bilag 

6 og L 55 - bilag 10”. 

Svar: 

Jeg er glad for den interesse, som Herning Kommune har vist for lovforslaget. Jeg 

synes, det viser, at lovforslaget kan være med til at gøre en forskel for de borgere, der 

ikke har pas eller kørekort, og at der i kommunerne er et stort ønske om at yde en god 

service for disse borgere.  

 

Det fremgår bl.a. af afsnit 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger, at der foreslås 

en tilpasning af legitimationskortet til personer på 16 år og derover, der indebærer, at 

det fortsat er kommunerne, som har ansvar for og administrerer udstedelsen af legiti-

mationskortet. Herved kan man i vidt omfang tage udgangspunkt i det eksisterende 

decentrale system i kommunerne til produktion og administration heraf.   

 

Den foreslåede § 2, stk. 2, indeholder en bemyndigelse til social- og indenrigsministe-

ren (nu økonomi- og indenrigsministeren) til at fastsætte nærmere regler for udstedel-

sen og udformningen af legitimationskortet, herunder nærmere krav for, hvornår an-

søgerens identitet kan anses for godtgjort. Bemyndigelsen vil blive udmøntet i en be-

kendtgørelse.   

 

Arbejdet med udarbejdelsen af bekendtgørelsen vil gå i gang, så snart lovforslaget er 

vedtaget. Jeg kan oplyse, at Herning Kommunes henvendelse vil indgå som en nyttig 

del af grundlaget for udarbejdelsen af bekendtgørelsen. Ministeriet vil i den forbindelse 

arbejde for, at kommunerne – som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget - 

som udgangspunkt kan benytte eksisterende systemer, herunder systemet i Herning.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll 
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