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Høringssvar- Forslagtil endring i barnelovaog statsborgerlova
NasjonaltID-senter mottok høringom endringeri barnelovaog statsborgerlova3. juni 2017
med svarfrist23. juni 2017, og oversendermed dette vårekommentarer.
Generellekommentarertil endringeri barnelovasom gir mulighet til DNA-test
Høringenomfatter blant annet forslagtil endringeni barnelovens§ 4 slik at myndighetenefår
mulighet til å be om DNA-test før erklæringav farskapfor barn født i utlandet. NasjonaltIDsenter ser de identitetsutfordringenesom begrunnerbehovet for en slik bestemmelsei
barnelovenog støtter endringsforslaget.
FNsbarnekonvensjongir barn rett til å bevaresin identitet, herunderstatsborgerskap,navn,
og familieforhold som anerkjentav loven, uten lovlig innblanding.Departementetskriverat
barnelovensbestemmelserom foreldreskapog statsborgerlovensbestemmelserom avledet
rett til statsborgerskapikke inneholdereksplisittevilkår knyttet til identitet, men lovenemå
anvendesi samsvarmed FNsbarnekonvensjonsom gir barn rett til å bevaresin identitet,
herunder statsborgerskap,navn,og familieforhold som anerkjentav loven, uten lovlig
innblanding.NasjonaltID-senter mener at en hjemmel for å kunne be om DNA-test vil
understøtte Norgesoppfyllelseav barnekonvensjonen.
Merknad knyttet til krav til dokumentasjonav ID og gjennomføringav ID-kontroller
Departementetskriveri avsnitt 5.3 at diplomatisk/konsulærfagstasjonog Skatteetatentar
stilling til foreldreskapetog statsborgerskapeti forbindelsemed, og som en del av, sakom
pass/fødselsnummer.
Videreskriverdepartementetat passloven§ 3 setter vilkår om at
søkeren«godtgjørsin identitet og sitt norskestatsborgerskap»,og at det dermed etter
gjeldenderett skalgjøreskontroll av dokumenterog identitetskontroll etter passlovennår det
søkesom passtil barnet. NasjonaltID-senter stiller spørsmålom det er et behovfor å
klargjørehvilke ansvarsfordelingfor gjennomføringav identitetskontroller som skalpåliggede
ulike etater.
Avklarteansvarslinjerog synliggjøringav retningslinjerfor gjennomføringav
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identitetskontroller er viktig for å sikre en effektiv gjenbrukav identitetsdatasom blir
registrert i offentlige registre.Effektiv gjenbrukav persondataer en målsetningi offentlig
forvaltning og spesieltfremhevet i arbeidet med moderniseringav Folkeregisteret.Det bør
leggestil rette for at politiet i behandlingav søknadom passkan gjenbrukeden identitet som
blir registrert i Folkeregisteretved tildeling av fødselsnummertil barn født i utlandet.
Folkeregistereter vårt grunnregisterfor persondataog en primærkildetil kontroll med
identiteten ved passutstedelse.Hvisdet er fastsatt laverekrav til kontroll med identitet ved
tildeling av fødselsnummerenn ved utstedelseav pass, bør registreringenei Folkeregisteretgi
informasjonsom synligjørdette og det bør ogsåfremgåav søknadsrutinenefor
passutstedelse.
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