
ID-dagen 2016 

Risikoprofilering i arbeidet med identitetsavklaringer 

Sted: Bristol Hotell, Oslo 
Tid: 11. november 0900-1530 

Pris: 500 kr 

 

Mange utlendinger ankommer Norge og Europa med usikker identitet. Dette skaper stort press på 
myndighetene, og mange etater opplever at det blir en flaskehals med alle som skal sjekkes, 
verifiseres eller registreres. Men det finnes måter å få arbeidet til å gå raskere. Temaet for årets 
konferanse er risikoprofilering. 

ID-dagen vil gi deg bedre innsikt i hvem skal du prate litt mer med, hvem skal du bruke tid på og 
hvordan din etat jobber med dette. Vi ser nærmere på hvordan arbeidet styres på bakgrunn av 
statistikk og analyse, hvordan det settes ut i praksis og hvordan resultater blir bearbeidet og 
analysert. 

Målgruppen er alle som til daglig jobber med identitet. 

Konferansier: Wenche Bjørngaard, Nasjonalt ID-senter 

 

0800-0900 Registrering og kaffe/te   

0900-0915 Velkommen 
Arne Isak Tveitan, leder Nasjonalt ID-senter  
 

09150-0935 Innledning  

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug 

 
0935-1015 Misbruk av ID-dokumenter 2015 

Nasjonalt ID-senter utarbeider årlige oversikter som viser misbruk av  
ID-dokumenter. Vi presenterer de siste tallene og vurderinger på bakgrunn av disse.  
Julie Slensvik og Mads Odnes Jensen, Nasjonalt ID-senter 
 

1015-1045 Big Data. DarkWeb og tilgangen på kjøp av falske dokumenter 
Arbeidet med sosiale medier og profilering. 

  Ketil Fossum Politioverbetjent / Leder Teknisk team, Politiets utlendingsenhet 
 

 

1045-1105 Kaffe og frukt 
 

 
 
 
 
 

 



1105-1145 Europas grenser 
Forskere ved Universitetet i Oslo har sett på hvordan politiets bruk av databaser og 

risikoprofilering har innvirket deres oppfatning av kriminalitet og risikogrupper. 

 Katja Franko og Helene Gundhus, Universitetet i Oslo 

 
1145-1240 Lunsj 

1240-1300  Kahoot 

1300-1330 From rule steered to analysis-steered investigation 
What is meant with data-information-intelligence-profiles, why do we do this and 
what do we meet during this change 
Rigobert Ribbers, Unit Identity and Document Investigation, IND, Nederland 

 
1330-1410  Hvordan kan vi jobbe bedre 

Om risikoprofilering, hva gjør vi, hva vi vil og ønsker.  
 Per Haddal, Nasjonalt ID-senter 

   
1410-1440 Prosjekt PUMA 

Viktigheten av en kunnskapsbasert og standardisert tilnærming til differensiering i PU 
og UDI sitt arbeid i den innledende asylfasen. 
Kaja Kjerschow, UDI 

 
1440-1500 Kaffe og kake 
 

1500-1530 Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi 

Ole Andre Bråten, Politihøgskolen 

 

1530-1540 Oppsummering og avslutning 

 


