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Høringsuttalelse vedrørende utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente
opplysninger fra andre offentlige etater
Vi viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 17.06.2011.
Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID) har gjennomgått høringsbrevet
og vil bemerke at høringen og de foreslåtte endringene berører oppgaver som er
noe på siden av NIDs virkeområde, ettersom det gjelder innhenting av opplysninger
fra andre offentlige etater i gitte sakstyper som det er Utlendingsdirektoratet (UDI)
og Utlendingsnemnda (UNE) som har saksbehandleransvaret for. NID har likevel
noen kommentarer til høringen.
NID er enig med departementet i at de foreslåtte endringene ikke kommer i
konflikt med personopplysningsloven eller andre regler som gjelder taushetsplikt,
verken nasjonalt eller internasjonalt.
NID er videre av den oppfatning at de foreslåtte endringsforslagene vil gjøre det
lettere for utlendingsmyndighetene å innhente opplysninger ettersom det blir
foreslått nedfelt i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Videre antar NID at det
også vil bli lettere for både utlendingsmyndighetene og andre offentlige etater å
kunne ta stilling til hvilke opplysninger som kan innhentes/utleveres, fra hvilke
etater og i hvilke saker.
De foreslåtte endringsforslagene gjelder utveksling av opplysninger som gjelder
arbeidsforhold, inntekt og formue, vandel, og foreslås for saker som gjelder visum
og midlertidig oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse, bort- og utvisning,
fornyelse, familieinnvandring, tilbakekall og reisedokumenter. De offentlige
etatene som utlendingsmyndighetene kan innhente opplysninger fra ut fra de
foreslåtte endringene er barnevernmyndighetene, det kommunale
introduksjonsprogrammet, Statens lånekasse for utdanning, arbeids- og
velferdsforvaltningen, ligningsmyndighetene og politiet.
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NID imøteser departementets forslag til endringer. NID vil imidlertid benytte
anledningen til å orientere departementet om noen av de arbeidsoppgavene NID vil
arbeide med i tiden fremover siden de har relevans til høringen.
NID avholdt våren 2011 en workshop med deltakelse fra alle etatene i
utlendingsforvaltningen. Målet med denne workshopen var blant annet å se på
hvilke udekkede behov som finnes i utlendingsforvaltningen, og om NID kan
iverksette tiltak for å avhjelpe behovene. En av de utfordringene
utlendingsmyndighetene har gitt tilbakemelding om, er manglende
informasjonsutveksling mellom etatene innen utlendingsforvaltningen og rutiner for
dette, men også mellom utlendingsforvaltningen og andre offentlige etater.
Departementets foreslåtte endringsforslag vil dekke noe av dette behovet, men det
er også et behov ut over det som forslaget vil dekke. Dette vil særlig gjelde
utveksling av opplysninger som gjelder biometri. NID vil derfor innen høsten 2011
sette i gang et prosjekt som gjelder bruk av biometri for fastsettelse av identitet.
Dette prosjektet vil blant annet ha som oppgave å kartlegge behovet for
informasjonsutveksling mellom etatene i utlendingsforvaltningen, og muligens også
til/fra andre offentlige etater. Videre vil prosjektet innebære en kartlegging av
hvilke hjemler som finnes for opptak og lagring av biometriske data, hjemler for
utveksling av slike opplysninger, og mellom hvilke etater slike opplysninger
eventuelt kan utveksles. Prosjektet vil også se på om det finnes behov i
utlendingsforvaltningen for hjemler som gir adgang til økt informasjonsutveksling,
opptak og lagring av biometriske data. NID vil i kjølvannet av prosjektet eventuelt
fremme forslag til lov- eller forskriftsendringer for departementet.
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