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Høringsuttalelse vedrørende endringer i utlendingsloven – innføring av
Schengen-standarisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri
Vi viser til høringsbrev med vedlegg datert 23.02.2011 fra Justis- og politidepartementet.
Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID) har gjennomgått departementets
høringsnotat med forslag til endringer i utlendingsloven.
NID har ingen innvendinger mot ordlyden eller utformingen av lov- og forskriftsforslagene.
Vi legger til grunn at skrivefeilene i §§ 64a og 100a lukes bort. Det vises til § 64a annet
ledd, hvor det er en overflødig “s” i begrepet “permanents”. I § 100a annet ledd mangler
det en “e” i ordet “første”, og i siste ledd i samme hjemmel, er det et punktum for mye.
Vi ser ikke at de fremsatte forslagene er i konflikt med annet regelverk, verken nasjonalt
eller internasjonalt, og stiller oss bak departementets tolkning av gjeldende regelverk.
NID er positive til at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som gis behandleransvaret for
innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon i standarisert oppholdskort, og at
det er UDI som gis adgang til nærmere å regulere gjennomføringen av opptak av biometri
og utstedelse av oppholdskort.
Departementet presiserer at oppholdskortet ikke skal fungere som legitimasjon. NID er
enige i dette, men vil påpeke at ettersom oppholdskortet inneholder informasjon om en
persons identitet som nevnes på side 7 i høringsnotatet, er det viktig at informasjon om at
oppholdskortet ikke skal brukes som legitimasjon, formidles samtlige offentlige instanser i
Norge.
NID vil også presisere at innføring av oppholdskort med biometri, ikke i større grad vil
kunne legge til rette for verifisering av riktighetsgraden av identitetsopplysningene som
utlendingen selv har oppgitt til norske myndigheter.
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For personer som innvilges oppholdstillatelse etter å ha søkt beskyttelse i Norge, vil ikke
oppholdskortet medføre at utlendingens identitet kan verifiseres i større grad enn det som
er tilfellet per i dag. Det vil på samme måte som i dag, stort sett være utlendingens ikkedokumenterte egne opplysninger om identiteten som ligger til grunn for den vurderingen
av identitet som gjøres av utlendingsforvaltningen.
Det at utlendingen innvilges en tillatelse etter søknad om beskyttelse og eventuelt får
utstedt et reisedokument av norske myndigheter, i tillegg til et oppholdskort, vil altså ikke
gjøre det lettere å verifisere at oppgitte identitetsopplysninger er korrekte.
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