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1 Innledning
Vi viser til høringsbrevfra Justis- og beredskapsdepartementet
datert 14.06.2017.
NasjonaltID-senter er ikke direkte omfattet av utredningen,men flere av utvalgetsanbefalingervil påvirke
politiets evne til å jobbe enhetlig og helhetligmed sineID-oppgaver.Det norskesamfunnetstår overfor store
utfordringer på dette feltet, og politiet – uavhengigav organiseringsmodell– kan ikke løseID-utfordringene
alene.
Under kapittel 2 beskrivervi forhold rundt dagensID-forvaltning som utfordrer et godt og helhetligID-arbeid.Vi
beskriverogsånoen initiativ og tiltak som tas på dette feltet og hvilke omfattende oppgaversom er under
utvikling og som vil få konsekvenserfor virksomhetersom skalforvalte disseordningene.
Med situasjonsbildeti kapittel 2, kommer vi med betraktningeri kapittel 3 om en eventuell fremtidig
organiseringav ID-arbeidet,som vil påvirkeoppgaverog ansvarpolitiet vil ha på ID-området.

2 Forvaltningenav ID: status,utfordringer og framtid
2.1 Sentraleutfordringer på ID-feltet
ID-misbruk1 har personlige,organisasjonsmessige
og samfunnsmessige
konsekvenserav bådeøkonomiskog ikkeøkonomiskart. Bruk av uriktig identitet kan gi urettmessigtilgangtil informasjon,områder,tjenester og ytelser,
og muliggjørblant annet bruk av fiktive arbeidskontrakterog arbeidsforhold.Det utgjør dessutenen trusselmot
samfunnssikkerhetenat personerholder identiteten sin skjult.

11

ID-misbrukomfatter bruk av falskeeller fiktive identitetsopplysninger,bruk av en annensidentitet og/eller
identitetsbevisog dokumentfalskav dokumentsom blir benyttet som identitetsbevis,uavhengigav om
handlingeneer pådømt.
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Europolhar ID-misbruksom en av sine syvprioriterte kriminalitetstrusler,og ser det som et voksendeproblem.2
SlikNasjonaltID-senter ser det, er Norgedårlig rustet til å håndteredenne trusselen.Vi har grunn til å anta at det
ID-misbruketsom avdekkes,kun utgjør en liten andelav det faktiskeomfanget.
2.2 Dagensorganiseringav ID-forvaltningen
Folkeregisterethar ansvaretfor nøkkelopplysningerom alle personersom er, eller har vært bosatt i Norge.
Mangeoffentlige og private aktører har oppgaverknyttet til å innrullere,verifisereog kontrollere ID til
personenesom er registrert i Folkeregisteret.Flereaktører utsteder ogsåfysiskeog digitale ID-bevis.

Illustrasjon:Sentraleaktører og oppgaverpå ID-feltet
2.2 Styringog koordinering
Det er ingenfelles,overordnet strategi for hvordanID-arbeidet skalforvaltes.Feltet er fragmentert, og preget av
mangelpå styring,utydeligeansvarsforholdog mangelfullkjennskaptil hverandres roller, oppgaverog praksis.
Aktørenejobber ved sidenav hverandre,uten å utnytte fullt ut hverandreskompetanse,erfaring,informasjon
2

SOCTA
2017: Seriousand OrganizedCrimeThreatAssessment2017.
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m.m. Manglendesamarbeidmellom etater som skalforvalte og kontrollere identitet og straffeforfølgeIDkriminalitet, utgjør en betydeligsårbarhet.Utfordringenefremover vil stille endastørre krav til styring og
koordineringav ID-arbeidet hos alle berørte private og offentlige aktører.
Det er flere rapporter og evalueringerde senereårenesom peker i sammeretning. KonsulentfirmaetOxford
Research,på oppdragfra UDIi 2013,skrevi sin rapport «Behovfor fellesinnsats»at Norgemangleren helhetlig
identitetsforvaltning,og at ID-arbeidet er fragmentert og uten koordinering:
«Denneevalueringen,og tidligere rapporter innen feltet, viserklart at Norgemangleren helhetlig
identitetsforvaltning.Ansvaretfor fastsettelseav identitet er spredtmellom ulike aktører,noe som blant
annet får konsekvenserfor hva slagskompetansedet evneså byggeopp på feltet og hvilkeressursersom
settesav til arbeidet.Denfragmenterteforvaltningensvekkerogsåarbeidetmed å avdekkefalske/fiktive
identiteter. (…)Denfragmenterteoppgave- og ansvarsdelingenfremstår som ressursmessig
ineffektiv og
gir grobunnfor målkonflikter. 3«
2.3 Fellesstandarderog praksis
Hvasom leggesi begrepetID-kontroll, personkontrolleller dokumentkontroll,forståsulikt av ulike etater med
ulike oppgaver,mål og prioriteringer. Ulik praksisgjør det vanskeligfor aktøreneå vite om den jobben som er
gjort av andre,kan gjenbrukesav egenetat når man skalta stilling til identitet. Når sammepersongjennomgår
sammekontroll hos flere aktører,innebærerdet et unødvendigstort ressursuttakfor kontrolletatene,og dårlig
serviceoverfor de som søkerom tjenester, tillatelser eller ytelser.Det er derfor viktig å ha felles retningslinjerfor
vurderingav sikkeridentitet. Internasjonaltutarbeidesdet nå kvalitetsstandardermed definerte
sikkerhetsnivåer.Her hjemmemanglerforeløpigen helhetlig nasjonaltilnærmingtil problemstillingen.
Det er heller ikke en enhetlig praksiseller rutiner for kontrollprosessen.Mangestederbestår ID-kontrollen av en
enkel dokumentkontroll.Internasjonaletrender innen ID-misbrukviser at dokumentkontrollalene ikke vil hindre
ID-misbruk.Europeiskepassblir stadigsikrere,og vanskeligereog dyrere å forfalske.Dette, kombinert med
systematiskekontroller av ID-dokumenterinn til og innad i EU/EFTA,gjør at risikoenfor å bli avslørtmed falske
ID-dokumenterstadigblir høyere.BådeFrontexog Europolforventer derfor at vi vil se en markant økningi
imposter4-tilfeller. Imidlertid ser vi at antall avdekkedeimpostersi Norgeog i EUsynker,og det kan tyde på at
mangeimpostersklarer å omgåkontrollmekanismene. Tilbøyelighetentil å vurdere identiteten som sikkerkun
ved å kontrollere et ID-dokument,utgjør derfor en økenderisiko. Det er derfor viktig å hevekompetansenog
bevissthetenom betydningenav å gjennomførebådeperson- og dokumentkontroll,herunder kontroll opp mot
kildrer og aktuelleregistre.
Nærpolitireformensintensjonom sterkerefagligemiljøer lokalt og regionaltforutsetter, på ID-området, en
videre satsingpå ID-andrelinjeni politidistriktene.Dette, sammenmed ID-kompetanseved
operasjonssentralene,er nødvendigfor å sikre tilstrekkeligkvalitet i førstelinjen.
I dag har få aktører tilgangtil en andrelinje,og nesteningen har denne tilgangenutenom kontortid. Uten tilgang
til god bistand,vil tvilssakerbli avgjort uten tilstrekkeliggrunnlag.Dette øker risikoenfor feilvurderinger.Derfor
3

OxfordResearch(2013):Behovfor fellesinnsats.Identitetsproblematikkog identitetsvurderingerknyttet til
utlendingersidentitet. Sitat fra side10.
4
Imposter:Enpersonsom benytter en annenpersonsekte identitetsdokumenterfor å utgi segsom denne.
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er det viktig å finne godeløsningerfor å videreutviklebådeandre- og tredjelinjen på ID-feltet, på tvers av
sektorene,og videreutviklesamarbeidetmellom dissekompetansenivåene.
2.4 Kompetanse
GodID-kompetanse,bådei privat og offentlig sektor,er en forutsetningfor å forebyggeidentitetsmisbruk.En
felles kvalitetsstandardog klart definerte læringsmålvil væreet godt utgangspunkt.Når virksomhetergir ulik
opplæring,blir det ogsåulik praksis.I offentlig sektor kan man sette krav til kompetanse.I privat sektor er det
færre mulighetertil å påleggekompetansehevingog arbeid etter en kvalitetsstandard.Dette gjør forankringhos
ledelseog bransjeorganisasjoner
ekstraviktig. Det bør imidlertid vurdereså innføre krav til sertifiseringfor alle
aktører som skalutstede e-ID.
2.5.Risikoprofilering
Analyserer en forutsetningfor å vite hvem som skalkontrolleresekstranøye,og sikkerkontroll forutsetter gode
indikasjonerpå hva man skalse etter. For å kunneoppdageog analyseretrender, er det nødvendigå samlestore
mengdermisbruks- og referansedata.
Per i dag er statistikkgrunnlagetfor dårlig til å lagegodeanalyser.Mens noen aktører fører og deler god statistikk
på sine områder,er tallene fra andre av ulike grunnermangelfulle.Det er ogsåulik praksisfor hvordanIDmisbrukregistreres.Et usikkertdatagrunnlaggjør det vanskeligå utarbeidegode,nasjonaleanalyser,og lage
treffsikre, oppdaterte og aktuellebeskrivelserav tre nder og modusersom kan bidra til å sette rikt ige mål og
iverksetteeffektive tiltak.
2.6 Teknologiog utstyr
Digitaleløsningerovertar i økendegrad for fysiskfremmøte ved kontroll og verifiseringav ID. Denneutviklingen
har fremtvunget nye løsningerfor identifisering.Hvisaktøreneutvikler parallelleog ikke-kompatibleIDteknologiløsninger,vil det reduserekvaliteten og effektiviteten i ID-arbeidet.Det er derfor behovfor felles
føringer for valgav teknologi,og felles løsningersom sikrer enkel samhandlingog gjenbrukav informasjon,
herunderkoblingmot fellesregister.Dette vil gjøre det mulig å standardisereID-kontrollutstyr, kompetansekrav
og kompetansehevende
tiltak.
2.7 Internasjonalerelasjonerog samarbeid
I en virkelighethvor teknologi, metode og kriminalitetstrenderer i raskendring,er tilstedeværelsei
internasjonalefora hvor informasjonog metodebrukdeles,en forutsetningfor en god nasjonalID-forvaltning.I
europeiskesamarbeidsfora,som blant annet Frontexog Europol,tegnesdet et større bilde av utfordringer og
muligheterinnen ID-forvaltningog sikkerhet.I internasjonalsammenhengbefinner de nordiskelandenesegi
sammeende av migrasjons-strømmenog er forvaltningsmessiglike. Et tettere ID-faglig,nordisksamarbeidvil
styrke det nasjonaleID-arbeidet, og være et godt fundamentfor det bredereinternasjonalesamarbeidet.
2.8. Tiltak i Norgeog i utlandetog forventetutviklingpå ID-området
Omfattendetiltak er under planleggingog flere tiltak er iverksattfor å styrke ID-arbeidet og kontrolloppgavene
knyttet til dette, som i sum utløser behovfor styring,samhandlingog ressurstilførsel;
-

Det er fremmet forslagtil ny grenselov,som skalsikreat grensetilsynog grensekontrollav personer
utføres i samsvarmed nasjonale behovog internasjonaleforpliktelser.
Et nytt grense- og territorialkontrollsystem(GTK)ble nylig satt i drift. Systemetstøtter kontrollørenemed
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-

-

-

-

optisk, maskinellog elektroniskdokumentkontroll,og søki nasjonaleog internasjonalesystemerog
databaser.
Det elektroniskeinn- og utreisesystemeti Schengen(«Entry/Exit»)er planlagtinnført for å føre kontroll
med tredjelandsborgeresom reiser inn på Schengenterritorietfor et korttidsopphold.
EU-kommisjonenhar foreslått å innføre EuropeanTravelInformation and AuthorisationSystem(ETIAS),
som innebærerat visumfrietredjelandsborgeremå søkeom tillatelse for å kunne reisefram til Schengen
yttergrense.
Den kommendeimplementeringenav Prümvil gi tilgangtil biometri opptatt i kriminalitetssporet i det
europeiskesamarbeidet.
For å forhindre at asylsøkerekan opptre med flere ID-nummer fra Folkeregisteret,skaltildeling av IDnummer skje på bakgrunnav registreringi utlendingsregisteret.
Utstedelseav nye norskepassog nasjonaleID-kort med e-ID etter ICAO-standard,settesi drift
kommendeår, herunderen taps- og verifikasjonstjeneste.Oppgavenemed utstedelseog kontroll, drift
og utviklingen av dette arbeidet, blir omfattende og ressurskrevende.
For å effektivisereog sikrekvalitet i ankomstfasenfor asylsøkere,er det foreslått å samlokaliserepolitiet
og UDIi et ankomstsenter.
Innen migrasjoner det fokus på bruk av AI, BigDataog robotics for å utvikle godesystemersom kan
bidra til en mer effektiv håndteringav opplysningeneog vedtakenei migrasjonssakene,
samt bidra til
raskereidentifiseringav risikoprofiler, samtidigsom enkle sakerkan behandlesraskere.
FalskeEU-dokumenterer et satsningsområdefor flere land. Det er ønskeligmed automatiserte
kontrollmuligheterav de ulike EU-dokumentenefor å sjekkehvem dokumentet er utstedt til, at
vedkommendeeksisterer,at bildet stemmerosv.

3 ID-oppgavenekrever ny organisering
Utfordringenemed å etablere en helhetlig ID-forvaltning er mange.Kompleksitetenpå fagfeltet øker,og det
sammegjør den gjensidigeavhengighetenmellom virksomhetenesom forvalter ID-oppgaver.For å redusereIDmisbruket,og sikreeffektiv og enhetlig ID-forvaltning,må det gjøresendringeri hvordanID-arbeidet styresog
organiseres.
Utfordringenekan ikke løsesved å se isolert på det ID-arbeidet som gjøresav politiet. I en fremtidig struktur ser
vi det som hensiktsmessig
ogsåå legge til rette for å styrke samarbeidog informasjonsoverføringpå ID-området
mellom virksomhetersom forvalter straffesakerog forvaltningsoppgaver.
NasjonaltID-senter mener at ID-arbeidet bør styresav en myndighetsom har nødvendigefullmakter, og som kan
sette retning, utgi felles standarder,rammer og retningslinjerpå tvers av virksomheteneog utgjøre et tydelig
kompetansemiljøpå tvers av sektorer.Andre fortrinn ved en slik organiseringvil antatt ogsåinnebære;
-

Redusertsårbarhetved sektor-overgripende samarbeidog koordinering,felles standarder,metoder og
terskler.
Økt rettssikkerhetgjennomkvalitetssikretog harmonisertpraksis.
Sterkereførstelinjeog bedre grunnlagfor etterretning gjennomen etablert og operativ
andrelinjefunksjonog en kompetent og normgivendetredjelinje.
Bedrestatistikkgrunnlaggjennomenhetlig registrering.
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-

Treffsikkerrisikovurderinggjennombedre statistikkgrunnlag.
Bedreressursutnyttelseog redusert saksbehandlingstid
gjennomen risikobasertog differensiert
tilnærming.
Økt spisskompetanse
på relevanteområdergjennomdifferensiert tilnærming.
Bedregrunnlagfor kompetanse- og erfaringsdelingfra andre- og tredjelinjen tilbake til førstelinjen.
Strategi og fellesløsninger

Register

Regelverk

Tilsynog
evaluering

Formidlingog
kompetanse

Fag- og
metodeutvikling

Statistikkog
analyse

Veiledningog
bistand

Kontaktpunkt

Illustrasjon:Aktuelleoppgavertillagt myndighetsorganet
Oppgaveneet slikt myndighetsorganskalforvalte vil påvirkeøvrigevirksomhetersoppgaverog ansvar,herunder
ansvaretpolitiet har på ID-området.
3.1.PolitietsID-oppgaverog -forvaltning
Politiet har en viktig rolle innen ID-arbeidet ved at de har myndighet til å utføre kontroller, etterforskningog har
systemerog informasjonsom politimyndighet.For å sikre et helhetlig ID-arbeid er det avgjørendeat politiet
bidrar med sinemuligheterog kunnskap.I dag er det en utfordring at viktige ID-opplysningersom registreresi
politisystemeneikke tilfaller forvaltningensom trenger dissefor å fatte korrekte vedtak og beslutninger.
NasjonaltID-senter støtter forslagetom å etablere et mer tydelig skillemellom strategiskeoppgaversom best
løsespå direktoratsnivå,og operativeoppgaversom bør løsesav underliggendeenheter. Politidirektoratet har i
dag operativeID-oppgaversom del av IDeALT
-programmet,i hovedsakinnen designog produksjonav passog
nasjonaleID-kort, med tilhørendekompetanseutvikling.Det opplevessom lite hensiktsmessigå opprette nye
fagmiljøi direktoratet, fremfor å bruke de fagmiljøenesom alleredefinnes.
Et annet spørsmåler om utvikling, drift og utstedelseav passog nasjonaleID-kort i det hele tatt bør liggehos
politiet. Ut fra vår oppfatningfaller disseoppgavenelogiskinn i porteføljen til det overordnede,tverretatlige
myndighetsorganet.
Samtidigbør det ryddesi oppgaveporteføljenetil Politidirektoratetsunderliggendeenheter, for å fjerne
uklarheterog delvisoverlappendeoppdragog ansvarsområderpå ID-feltet. Dette omfatter først og fremst
oppgavergitt til Kripos,Gardermoenpolitistasjon,Politietsutlendingsenhetog NasjonaltID-senter.Eksemplerpå
delvisoverlappendeoppdrager utvikling og gjennomføringav opplæring,fag- og metodeutvikling,
tredjelinjemiljøinnen dokumenter,fagmiljøinnen biometri, statistikk,analysearbeidm.m. Enslik oppryddingbør
skje uavhengigav en eventuellny struktur for særorganene.Dette er nødvendigfor å styrkeet viktig fagfelt, sikre
et bedre samarbeidog unngåkamp om faget.
Særorganutvalgetforeslåri anbefaling7: Politietsutlendingsenhetblir avvikleti sin nåværendeform. Strategisk
styring av politiets arbeid på utlendingsfeltetblir forankret i Politidirektoratet.Det operativeansvaretblir
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overført til Øst politidistrikt, som ogsåblir nasjonaltkontaktpunkt.Øst politidistrikt overtar det nasjonale
koordineringsansvaret
fra PUknyttet til registrering.ID-avklaringog koordineringav uttransportering,samt
utreisesenteret på Gardermoen.
Utfordringenepå ID-feltet løsesikke ved å overførePUsoperativeoppgavertil Øst politidistrikt. Enoverføring
kan imidlertid gi bedre fleksibilitet i ressursuttaketnår asylankomstenevarierer.Øst politidistrikt vil med sine
samlede oppgaverog antall mannskaperkunne regulereressursuttaketmer effektivt enn hva PUhar muligheter
til.
PUhar opparbeidetsegmye generellID-kompetansepå bådeførste- og andrelinjenivå.I tillegg har de
spesialisertetterforskningskompetanse
på ID-feltet. Det blir viktig å utnytte PUskompetanseuavhengigav en
eventuellny organisering,i motsatt fall vil det kunneha negativeffekt på kvaliteten i registrerings-, fastsettingsog returarbeidet.
Arbeidetmed å registrereog intervjue asylsøkerebør i større grad væresamkjørtmellom UDIog PU,da IDvurderingenikke kan løsrivesfra vurderingenav søkerensøvrigeforklaring og troverdighet.Dagenstodeling av
ankomstarbeideter ikke optimal. Derfor gir vi full støtte til etableringensom planlegges ved ankomstsentereti
Råde.Denneetableringenvil gi effektiv saksflytog bedre informasjonsflytmellom UDIog PU.
Ensystematiskog risikobasertvurderingav fremlagtedokumenterved asylregistreringenforutsetter et samletog
kompetent miljø for screening av dokumenter.Dette vil bidra til at anslagsvis90 prosentav sakeneekspederes
videre som bona fide, og at kun de resterendeunderleggesen full laboratorietekniskundersøkelse,enten fordi
det er grunnlagfor mistanke,eller fordi dokumenteneer ukjente og bør analyseresog registreresi
referansedatabaser.
Denneprosessener PUi ferd med å implementere.Den vil gjøre asylsaksbehandlingen
i
«normale»år langt mer bærekraftigenn den har vært til nå, hvor alle dokumenterhar blitt underlagtden samme
kontrollen, uavhengigav risiko i den aktuellesak.Prosessenvil ogsågjøre registreringenmindre sårbarfor
periodeviseøkningeri ankomsttallene,og øke mulighetenefor å avdekkede falskedokumentene.Dette krever
et stort og vedvarendevolum av «like» sakerog spesialisertkompetanse.Enslik prosesslar segikke uten videre
gjennomføreved en desentralisering.
Å overføredet helhetligeansvaretfor stedlig utlendingskontrolltil politidistriktene,forutsetter langt bedre IDkompetansei bådeførste- og andrelinje.Dette er uansettet stort behovi politidistriktene, da de har mange
andre oppgaversom forutsetter ID-kompetanse.Rammerog retningslinjerfor etableringav politidistriktene i
Nærpolitireformen,tar høydefor etableringav en ID-andrelinje i hvert politidistrikt.
Påovennevntegrunnlaggir vi disseanbefalingene:
-

-

NasjonaltID-senter støtter Særorganutvalge
t i at det gjennomføresen egenutredningfor å undersøke
effektiv bruk av ressurseri arbeidet med identitetsfastsettelseog annet ID-arbeid i politiet og
forvaltningenfor øvrig. Dette arbeidet bør settesi gangraskt.
ID-oppgavervil øke i omfangog kompleksiteti årenesom kommer,og denne utviklingenbør styresav et
overordnetmyndighetsorganpå tvers av sektorer.
PolitietsID-kompetansemå styrkesgjennomgrunnutdanningenpå Politihøgskolenog ulike
kompetansehevende
tiltak i politiet for øvrig.
Politietsforvaltningsoppgaverpå ID-området bør reduseres.
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Med vennlig hilsen
Arne Isak Tveitan
Leder
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