
Nasjonalt I D - senter S aksbehandler ;
Postboks 8091 Dep Tel.: +47 22 69 90 22 postmottak@nidsenter.no Gunnhild Skrøvseth
0032 Os lo Org.nr.: 996 879 878 mva . www.nidsenter.no Gunnhild.Skrovseth@nidsenter.no

Justis - og
beredskapsdepartementet
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Høringssvar - Foreleggelse av høring - forslag til endringer i utlendingsloven om politiets
tilgang til opplysninger fra utlendingsmyndighetenes registre

Formål og behov for behandling av personopplysningene er vurderingstema når
departementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsloven for å klargjør e og til dels utvider
utlevering av opplysninger til politiet fra Datasystemet for utlendingssaker (DU F) .

I utførelsen av forvaltningsoppgaver på utlendingsfeltet har politiet direkte tilgang til søk i
DU F uten begrensninger , altså full tilgang til alle dokumenter i saken . Dette gjelder PU som
har ansvar for mottak, registreringer og uttransportering av asylsø kere. Videre har ansatte i
p olitidistriktene full tilgang når de er tillagt oppgaver de utfører som utlendingsmyndighet.
Det er ikke helt presist slik departementet skriver at dette beror på at det er opprettet
utle n dingsek sjon. Øvrige ansatt e i politiet k an ha en begrenset tilgang til DU F.

Grensekontroll § 15 eller utlendingsloven og alminnelig utlendingskontroll § 21

I ny bestemmelse § 84 c første ledd vil departementet klargjøre politiets søkeadgang i
utlendingsmyndighetenes datasystemer.

Politiet har ansvar et og myndigheten i gjennomføring av grensekontroll og utlendingskontroll
på territoriet . En effektiv og kvalitetsmessig identitetskontroll består av en kontroll med at
reise - og identitetsdokumente r fremstår som ekte, en kontroll av personen opp mot foto aller
annen lagret biometri i dokumentet og eventuelle kontroll er opp mot relevante
informasjonssystemer , eksempelvis VI S .

I DU F blir det registrert kjerneopplysninger om identitet . DU F kan videre inneholde
opplysninger om hvil ke dokumenter som er fremlagt for å bevise identitet , og hvilke kontroller
med dokumente ne og øvrige identitetsopplysninger som er gjort. DU F kan være den eneste
kilde til identitetsinformasjon, i Norge, hvis utlendinger ikke er registrert i Det sentrale
f olkeregisteret . DU F er derfor en sentral kilde for den som skal utføre en identitetskontroll .
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Foto er dessuten en viktig person identifikator som blir lagret i DU F, men ikke i fol keregisteret.
Foto sikrer en effektiv kontroll m ed identitet når det er behov for det , også når utlendingen er
registrert i folkeregisteret.

Vi støtter departementet i at utlevering skal skje i form av direkte søk. Forslaget legger til rette
for at politiet i gjennomføring av grensekontroll og utlendi ngskontroll på territoriet kan ha
umiddelbar søkeadgang . Dette vil bidra til en effektiv og kvalitetsmessig identitetskontroll ,
som er vesentlig for å oppnå formålene med grensekontroll og utlendingskontroll .

Behov for opplysninger for avklare identitet og oppholdsstat u s og for kvalitetskontroll av
politiets registre .

I ny bestemmelse § 84 c andre ledd foreslår departementet at nærmere bestemte
opplysninger kan utleveres fra DU F til politiet der det er nødvendig for politimessige formål .

Departementet eksemplifiserer at politimessige formål kan dreie seg om ulike type straffbare
forhold, håndheving av ro og orden, ved trafikkontroll etc. Vi er enig med departementet at
det er behov for å komplementere politiets kilde grunnlag for å avklare identitet med
opplysninge ne som er lagret i DU F i saker som blir nevnt . En effektiv og hensiktsmessig
gjennomføring av kontroll for å avklare identiteten forutsetter at utleveringen skje r i form av
direkte søk .

D epartementet foreslår videre å gi politiet tilgang til DU F for å kunne utføre en
kvalitets kontroll med politiets registre. Når det gjelder kvaliteten til registre , bemerker vi at
det særskilt er ved oppføring av nye identiteter i registrene at det er vikti g at politiet
kontrollerer identitetsopplysningene mot folkeregister og eventuelt DU F . Nasjonalt ID - senter
er opptatt av at offentlige registre , som utveksler identitetsinformasjon , har god kvalitet.
Folkeregisteret inneholder grunndata om identitet i Norg e, men der en utenlandsk identiteten
ikke er registrert i folkeregisteret kan DU F være en aktuell e kilde til kvalitetskontroll .
Registrene vil imidlertid bare være et godt kvalitetsmål så langt identitets opplysningene er
kontrollert eller det fremgår klart at opplysningene ikke er beheftet med tvil .

Utlevering av taushetsbelagte opplysninger til forebygging og etterforsking av lovbrudd.

I ny bestemmelse § 84 c tredje ledd foreslår departementet at utlendingsmyndighetene kan
utlevere opplysninger til pol itiet når det er nødvendig til forebygging og etterforskning av
lovbrudd som ikke har direkte sammenheng med utlendingsmyndighetenes oppgaver , når
strafferamme er mer enn seks måneder. Politi og utlendingsmyndigheter må i denne
sammenheng ta stilling til o m anmodningen om utlevering av dokumenter fra DU F ligger
innenfor rammene av bestemmelsen og alminnelig krav om at behandling av
personopplysninger skal være nødvendig og forholdsmessig.
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Straffelovens bestemmelser som omhandler ulike former for ID - krimin alitet, eksempelvis bruk
av falske identitetsdokumenter, uriktig forklaring og identitetskrenkelser, har strafferamme r
på mer enn seks måneder . For å avdekke slike lovbrudd , er det behov for å se opplysninger i
de ulike saksdokumentene i sammenheng . ID - kri minalitet avdekkes ofte gjennom detaljer og i
uoverensstemmelser som oppdages i en sammenstilling av opplysninger fra ulike kilder og
dokumenter.

I «N asjonal veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private, for å
bekjempe kriminalitet » går det fram at regjeringen vil legge til rett for en styrket
informasjonsdeling i arbeidet med å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder
arbeidslivskriminalitet. I denne typen kriminalitet kan I D - kriminalitet være et element .
Utlendingsmyndighetene var ikke med i arbeidet med nevnte veileder, men profilering på
bakgrunn av trender og analyser kan vise at det er nødvending med utlevering av opplysninger
og dokumenter fra DU F til forebygg ing og etterforsk ning av ID - kriminalitet s om også kan ha
forbindelse til økonomisk kriminalitet blant utlendinger . EØS/EU - borgerne er ikke registrert i
DU F og bestemmelsen vil dermed få mindre betydning i oppklaring av ID - kriminalitet blant
denne gruppen . Identitetsinformasjonen om denne gruppen e r å finne hos arbeidsgiver som
skal utføre identitetskontroll og hos skatteetaten. Nasjonalt I D - senter ser at det kan være
nødvendig å gi en klar hjemmel for at det ikke skal tvil om når opplysninger kan utleveres til
politiet og støtter departementet fors lag til bestemmelse.

Med vennlig hilsen

Arne Isak Tveitan
Leder

Zybelin Beck
Seksjonssjef
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