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Informasjon om nye pass og nasjonalt ID-kort
En ny versjon av passet kom 19. oktober, og nasjonalt ID-kort kom 30. november. Vi følger
opp brevet vi sendte ut før dokumentene ble lansert, og håper dere vil hjelpe oss med å
videreformidle informasjonen til de som har behov for den. Det vil hovedsakelig gjelde
personer som skal kontrollere de nye dokumentene, f.eks. i banker, apoteker og butikker.
Bakgrunn
Samfunnet har behov for at innbyggerne har en effektiv og sikker måte å dokumentere
identiteten sin på. Det er med på å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som
arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror.
Nye pass
Selv om det er kommet nye pass, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om
et nytt. Disse passene er gyldig til utløpsdato, og er gode og sikre reisedokumenter
Nasjonalt ID-kort
Det er frivillig å søke om et nasjonalt ID-kort. Publikum kan bestille time på politiet.no for å
søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som for pass. Man vil kunne søke om nasjonalt IDkort på alle pass- og ID-kontorer i Norge. Det nasjonale ID-kortet er et identitetsbevis som
innbyggerne kan bruke når de har behov for å legitimere seg. Det er et like sikkert
identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. Det er
foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort.
To varianter
Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett.
Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon, og som et reisedokument når
man skal reise til EØS-landene og Sveits. Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som
legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass eller nasjonalt ID-kort med
reiserett, eller som ikke ønsker et ID-kort med reiserett, kan søke om ID-kort uten reiserett.
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Bilde av nasjonalt ID-kort med reiserett

Bilde av nasjonalt ID-kort uten reiserett
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Bilde av nytt pass
Kontrollveiledere
Kontrollveiledere for å kontrollere nye pass og ID-kort ligger på våre hjemmesider.
Status og verifikasjonstjeneste
Statustjeneste for norske pass og ID-kort og verifikasjonstjeneste for sertifikater (eMRTD) vil
bli lansert våren 2021.

Med hilsen

Arne Isak Tveitan
Seksjonssjef

Unni Norum
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Mottakere
Avinor
Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir)
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Domstolsadministrasjonen
DSB – Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukertilsynet
Forsvaret
Innovasjon Norge
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
(IMDi)
Kriminalomsorgsdirektorate
t
LO
Luftfartstilsynet
NITO
Nokas
NSM (Nasjonal
sikkerhetsmyndighet)
NSO – Næringslivets
Sikkerhetsorganisasjon
NSR – Næringslivets
Sikkerhetsråd
Næringslivets
Hovedorganisasjon
og beredskap DSS
(Departementenes
servicesenter)
Posten
Rederiforbundet
Sametinget
Secritas
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
SMB Norge
Spekter
Tolldirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Valgdirektoratet
Vegdirektoratet
Virke
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