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Finans Norges høringsuttalelse - forslag til ny personidentifikator
Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 23.03.17.
Finans Norges hovedpunkter er:
• Finans Norge støtter Finansdepartementets og Skattedirektoratets forslag til løsning
for ny personidentifikator.
• Det er avgjørende for vår støtte til forslaget at muligheten til å identifisere kjønn kan
sikres og videreføres på en enkel måte der det er relevant og brukes i dag.
• For at samfunnet skal få tilstrekkelig tid til omlegging, mener Finans Norge ny
personidentifikator ikke bør innføres før 2036.
Finans Norge har følgende kommentarer til de enkelte punktene:
Valg av ny personidentifikator
Finans Norge vil innledningsvis gi uttrykk for at vi er tilfreds med at Finansdepartementet har
foreslått en løsning som både oppfyller gjeldende regelverk for personvern og sikkerhet og
tar hensyn til kostnadene ved innføring av ny personidentifikator.
Finansnæringen bruker hovedsakelig fødselsnummer som identifikator. Finans Norge er
opptatt av at det ikke velges en løsning basert på alfanumeriske tegn. Dette vil kreve enda
mer omfattende systemendringer, da en del av dagens systemer kun er laget for numeriske
tegn.
Opplysninger om kjønn
Dagens personidentifikator gir informasjon om kjønn ved at det tredje individsifferet viser
om personen er kvinne eller mann. Finansdepartementet skriver i sitt høringsnotat at man
internasjonalt kan se en trend hvor man går bort fra tokjønnsmodellen, og at det i Europa
skjer en utvikling hvor identitetspapirer fra enkelte land ikke inneholder opplysninger om
kjønn. På nasjonalt plan har man fått diskrimineringsloven om seksuell orientering og lov om
endring av juridisk kjønn.

Finansnæringen benytter i dag kjønn som variabel i flere sammenhenger:
Kjønn er en faktor ved beregning av erstatningsbeløp som skal kompensere frem til
forventet levealder, og er videre en helt sentral komponent i beregning av premier og
avsetninger i livs- og pensjonsforsikring. Det er derfor helt avgjørende for vår støtte til
forslaget at muligheten til å identifisere kjønn kan sikres og videreføres, der dette er relevant
og brukes i dag. Vi legger til grunn at dette kan og må gjøres gjennom elektronisk kobling av
registerdata. Viktigheten av å kunne benytte kjønn i forsikring er fra næringen tidligere
utdypet ved flere anledninger, f.eks i vårt høringssvar (datert 12.08.2013):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---kjonnsnoytrale-premier-ogytels/id723793/
Gjennomføringsperiode - tid og kostnader
Omlegging av ordningen for fødselsnummer vil medføre mange endringer for aktørene i
finansnæringen. Det må avsettes ressurser og midler til bl.a.
• planlegging
• identifisering av nødvendige endringer
• endring av kontrollrutiner
• endring i systemene som avleder kjønn og alder fra fødselsnummer
• endring i brukergrensesnitt
• endring av integrasjonsløsninger
• oppdatering av databaser med nye felter for registrering av kjønn
• testing av ny løsning
• utrulling av løsningene
• opplæring i endrede arbeidsprosesser
• brukerstøtte
• forvaltningskostnader og vedlikehold
• kontraktsforhandlinger med ulike typer leverandører
Departementet foreslår innføring i 2032, men vil vurdere eventuell senere iverksettelse i lys
av høringsuttalelsene.
Finans Norge mener samfunnet må gis så god tid som mulig til omleggingen. Innføring av ny
personidentifikator vil kreve betydelige kostnader og ressurser. Det vil i
gjennomføringsperioden være behov for omfattende koordinering og testing opp mot andre
systemer og mellom virksomheter innad i finanssektoren, mellom enheter innad i samme
virksomhet og mellom ulike interne it-systemer.
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Kostnadene ved innføring av ny personidentifikator kan reduseres vesentlig dersom
gjennomføringen gjøres i forbindelse med naturlig utskifting og oppgradering av aktuelle
datasystemer. Finans Norge mener derfor at endringene tidligst bør innføres i 2036.
Vi legger til grunn at omleggingen vil skje fra en bestemt dato, som er angitt i god tid på
forhånd. Dersom de to modellene skal sameksistere i ulike systemer over tid, vil dette
medføre ekstra kompleksitet og kostnader.
Gjennomføring av forslaget
For å endre oppbyggingen av fødselsnummeret i it-systemene har Skattedirektoratet
foreslått å etablere et sekretariat som fra 2018 kan gi informasjon og koordinere
innføringen. Departementet foreslår at Skattedirektoratet får ansvar for innføringen og for å
lede et slikt innføringssekretariat fra 2018.
Finans Norge støtter forslaget, og er enig i at et slikt forslag kan også forenkle planlegging,
testing og implementering av systemene både til offentlige myndigheter og i privat sektor.
For å få til en god innfasing må endelig spesifikasjon og beskrivelse av grensesnitt mot
offentlige registre foreligge lang tid i forveien (i praksis mange år).
I den forbindelse ønsker vi å understreke viktigheten av en tett og god dialog mellom det
offentlige og de private aktører.

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Evy Ann Hagen
direktør

Liv Tove Bakken
juridisk fagsjef
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