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Høringssvar- Foreleggelseav høring - forslag til endringer i utlendingslovenom politiets
tilgang til opplysningerfra utlendingsmyndighetenesregistre
Formålog behov for behandlingav personopplysningene
er vurderingstemanår
departementetforeslåren ny bestemmelsei utlendingslovenfor å klargjøre og til dels utvider
utleveringav opplysningertil politiet fra Datasystemetfor utlendingssaker(DUF).
I utførelsenav forvaltningsoppgaverpå utlendingsfeltethar politiet direkte tilgang til søki
DUF uten begrensninger
, altsåfull tilgangtil alle dokumenteri saken. Dette gjelder PUsom
har ansvarfor mottak, registreringerog uttransporteringav asylsøkere. Viderehar ansattei
politidistriktene full tilgangnår de er tillagt oppgaverde utfører som utlendingsmyndighet.
Det er ikke helt presistslik departementetskriverat dette beror på at det er opprettet
utlendingseksjon. Øvrigeansatte i politiet kan ha en begrensettilgangtil DUF.

Grensekontroll§ 15 eller utlendingslovenog alminnelig utlendingskontroll § 21
I ny bestemmelse§ 84 c første ledd vil departementetklargjørepolitiets søkeadgangi
utlendingsmyndighetenes
datasystemer.
Politiet har ansvaret og myndigheteni gjennomføringav grensekontrollog utlendingskontroll
på territoriet . Eneffektiv og kvalitetsmessigidentitetskontroll bestårav en kontroll med at
reise- og identitetsdokumenter fremstår som ekte, en kontroll av personenopp mot foto aller
annenlagret biometri i dokumentet og eventuellekontroller opp mot relevante
informasjonssystemer
, eksempelvisVIS.
I DUF blir det registrert kjerneopplysningerom identitet. DUF kan videre inneholde
opplysningerom hvilke dokumentersom er fremlagt for å beviseidentitet, og hvilke kontroller
med dokumentene og øvrigeidentitetsopplysningersom er gjort. DUF kan væreden eneste
kilde til identitetsinformasjon,i Norge,hvis utlendingerikke er registrert i Det sentrale
folkeregisteret. DUF er derfor en sentral kilde for den som skalutføre en identitetskontroll.
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Foto er dessutenen viktig personidentifikator som blir lagret i DUF, men ikke i folkeregisteret.
Foto sikrer en effektiv kontroll med identitet når det er behov for det, ogsånår utlendingener
registrert i folkeregisteret.
Vi støtter departementeti at utleveringskalskje i form av direkte søk.Forslagetleggertil rette
for at politiet i gjennomføringav grensekontrollog utlendingskontrollpå territoriet kan ha
umiddelbarsøkeadgang
. Dette vil bidra til en effektiv og kvalitetsmessigidentitetskontroll,
som er vesentligfor å oppnåformålenemed grensekontrollog utlendingskontroll.

Behovfor opplysningerfor avklare identitet og oppholdsstatus og for kvalitetskontroll av
politiets registre.
I ny bestemmelse§ 84 c andre ledd foreslårdepartementetat nærmerebestemte
opplysningerkan utleveresfra DUF til politiet der det er nødvendigfor politimessigeformål.
Departementeteksemplifisererat politimessigeformål kan dreie segom ulike type straffbare
forhold, håndhevingav ro og orden, ved trafikkontroll etc. Vi er enig med departementetat
det er behovfor å komplementerepolitiets kildegrunnlagfor å avklareidentitet med
opplysningene som er lagret i DUF i sakersom blir nevnt. Eneffektiv og hensiktsmessig
gjennomføringav kontroll for å avklareidentiteten forutsetter at utleveringenskjer i form av
direkte søk.
Departementetforeslårvidere å gi politiet tilgangtil DUF for å kunne utføre en
kvalitetskontroll med politiets registre.Når det gjelderkvaliteten til registre, bemerkervi at
det særskilter ved oppføringav nye identiteter i registreneat det er viktig at politiet
kontrollerer identitetsopplysningenemot folkeregisterog eventuelt DUF. NasjonaltID-senter
er opptatt av at offentlige registre, som utveksleridentitetsinformasjon, har god kvalitet.
Folkeregisteretinneholdergrunndataom identitet i Norge, men der en utenlandskidentiteten
ikke er registrert i folkeregisteretkan DUF væreen aktuelle kilde til kvalitetskontroll.
Registrenevil imidlertid bare væreet godt kvalitetsmålså langt identitetsopplysningeneer
kontrollert eller det fremgår klart at opplysningeneikke er beheftet med tvil.
Utlevering av taushetsbelagteopplysningertil forebyggingog etterforsking av lovbrudd.
I ny bestemmelse§ 84 c tredje ledd foreslårdepartementetat utlendingsmyndighetenekan
utlevere opplysningertil politiet når det er nødvendigtil forebyggingog etterforskningav
lovbrudd som ikke har direkte sammenhengmed utlendingsmyndighetenes
oppgaver, når
strafferammeer mer enn seksmåneder.Politi og utlendingsmyndighetermå i denne
sammenhengta stilling til om anmodningenom utleveringav dokumenterfra DUF ligger
innenfor rammeneav bestemmelsenog alminneligkrav om at behandlingav
personopplysningerskalværenødvendigog forholdsmessig.
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Straffelovensbestemmelsersom omhandlerulike former for ID-kriminalitet, eksempelvisbruk
av falskeidentitetsdokumenter,uriktig forklaringog identitetskrenkelser,har strafferammer
på mer enn seksmåneder. For å avdekkeslike lovbrudd, er det behov for å se opplysningeri
de ulike saksdokumentenei sammenheng
. ID-kriminalitet avdekkesofte gjennomdetaljer og i
uoverensstemmelsersom oppdagesi en sammenstillingav opplysningerfra ulike kilder og
dokumenter.
I «Nasjonalveilederfor informasjonsdelingmellom kontrolletatene,politiet og private, for å
bekjempekriminalitet» går det fram at regjeringenvil leggetil rett for en styrket
informasjonsdelingi arbeidet med å forebyggeog bekjempeøkonomiskkriminalitet, herunder
arbeidslivskriminalitet.I dennetypen kriminalitet kan ID-kriminalitet væreet element.
Utlendingsmyndighetene
var ikke med i arbeidet med nevnte veileder,men profilering på
bakgrunnav trender og analyserkan viseat det er nødvendingmed utleveringav opplysninger
og dokumenterfra DUF til forebygging og etterforskning av ID-kriminalitet som ogsåkan ha
forbindelsetil økonomiskkriminalitet blant utlendinger. EØS/EU
-borgerneer ikke registrert i
DUF og bestemmelsenvil dermed få mindre betydningi oppklaringav ID-kriminalitet blant
dennegruppen. Identitetsinformasjonenom dennegruppener å finne hos arbeidsgiversom
skalutføre identitetskontroll og hos skatteetaten.NasjonaltID-senter ser at det kan være
nødvendigå gi en klar hjemmelfor at det ikke skaltvil om når opplysningerkan utleverestil
politiet og støtter departementetforslag til bestemmelse.

Med vennlig hilsen
Arne Isak Tveitan
Leder
Zybelin Beck
Seksjonssjef
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