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Høringssvar - Forslag til endring i barnelova og statsborgerlova

Nasjonalt ID - senter mottok høring om endringer i barnelova og statsborgerlova 3. juni 2017
med svarfrist 23. juni 2017 , og oversender med dette våre kommentarer.

Generelle kommentarer til endringer i barnelova som gir mulighet til DNA - test
Høringen omfatter blant annet forslag til endringen i barnelovens § 4 slik at myndighetene får
mulighet til å be om DNA - test før erklæring av farskap for barn født i utlandet. Nasjonalt ID -
senter ser de identitetsutfordringene som begrunner behovet for en slik bestemmelse i
barneloven og støtter endringsforslaget.

FNs barnekonvensjon gir barn rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn,
og familieforhold som anerkjent av loven, uten lovlig innblanding. Departementet skriver at
barnelovens bestemmelser om foreldreskap og statsborgerlovens bestemmelser om avledet
rett til statsborgerskap ikke inneholder eksplisitte vilkår knyttet til identitet, men lovene må
anvendes i samsvar med FNs barnekonvensjon som gir barn rett til å bevare sin identitet,
herunder statsborgerskap, navn, og familieforhold som anerkjent av loven, uten lovlig
innblanding. Nasjonalt ID - senter mener at en hjemmel for å kunne be om DNA - test vil
understøtte Norges oppfyllelse av barnekonvensjonen.

Merknad knyttet til krav til dokumentasjon av ID og gjennomføring av ID - kontroller
Departementet skriver i avsnitt 5.3 at diplomatisk/konsulær fagstasjon og Skatteetaten tar
stilling til foreldreskapet og statsborgerskapet i forbindelse med , og som en del av , sak om
pass/fødselsnummer. Videre skriver departementet at passloven § 3 setter vilkår om at
søkeren «godtgjør sin identitet og sitt norske statsborgerskap», og at det de rmed etter
gjeldende rett skal gjøres kontroll av dokumenter og identitetskontroll etter passloven når det
søkes om pass til barnet. Nasjonalt ID - senter stiller spørsmål om det er et behov for å
klargjøre hvilke ansvarsfordeling for gjennomføring av identi tetskontroller som skal påligge de
ulike etater.

Avklarte ansvarslinjer og synliggjøring av retningslinjer for gjennomføring av
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identitetskontroller er viktig for å sikre en effektiv gjenbruk av identitetsdata som blir
registrert i offentlige registre. E ffektiv gjenbruk av persondata er en målsetning i offentlig
forvaltning og spesielt fremhevet i arbeidet med modernisering av Folkeregisteret. Det bør
legges til rette for at politiet i behandling av søknad om pass kan gjenbruke den identitet som
blir regi strert i Folkeregisteret ved tildeling av fødselsnummer til barn født i utlandet.
Folkeregisteret er vårt grunnregister for persondata og en primærkilde til kontroll med
identiteten ved passutstedelse. Hvis det er fastsatt lavere krav til kontroll med iden titet ved
tildeling av fødselsnummer enn ved utstedelse av pass , bør registreringene i Folkeregisteret gi
informasjon som synligjør dette og det bør også fremgå av søknadsrutinene for
passutstedelse.

Med vennlig hilsen

Leder
Arne Isak Tveitan

Zybelin Beck
Seksjonsleder
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