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Deres referanse : Vår referanse : Sted, dato

201700312 17/00129 - 3 Oslo, 07.02.2017

Høringssvar - Forslag til endringer i RS 2012 - 009 fra Utlendingsdirektoratet - Nye graderinger
ved vurdering av identitet i oppholds - og asylsaker

Vi viser til oversendelse fra Politidirektoratet datert 1 8.1 .201 7, hvor det bes om innspill til foreslåtte
endringer fra Utlendingsdirektoratet til ID RS 2012 - 009 Registrering, vurdering og endring av ID -
opplysninger i saker etter utlendingsloven .

Dette rundskrivet ble nylig revidert og ble sist utgitt i endret versjon den 5.1.2017. Forslagene til
endringene som nå fremlegges skyldes i hovedsak nye fagsystemer i Utlendingsdirektoratet og
innebærer i all hovedsak ingen endring av eksisterende praksis . Endringene som nå foreslås er i
hovedsak i tråd med tidligere høringsforslag fra Utlendingsdirektoratet.

Nasjonalt ID - senter ser positivt på flere av forslagene som presenteres. Det gjelder blant annet forslaget
om å tydeliggjøre hvilken kontroll som e r gjort av innleverte ID - dokumenter , og å endre begrepet
«dokumentert identitet» til «fremlagt dokumentasjon på identitet».

Det å tydeliggjøre hvilken kontroll som er gjort av fremlagte dokumenter, vil for det første gjøre det
synlig at det skal foretas en kontroll av fremlagte dokumenter . Det vil også gi notoritet for andre ledd i
saksbehandlerkjeden og for ettertiden, slik at de samme dokumentene ikke trenger å underlegges en ny
kontroll . Nasjonalt ID - senter ser også positivt på det at de nye registreri ngene vil innebære en økt
mulighet for uttak av statistikk på hvor mange ID - dokumenter som innleveres , og hvilken kontroll av
disse som er foretatt. Som Utlendingsdirektoratet også selv bemerker, vil k ategoriene /kodelisten som
foreslås gjøre det mulig for norske myndigheter å få en bedre oversikt over ID - misbruk i Norge . Dette vil
være et godt bidrag til bedre analyser og etterretning.

Endringen som innebærer at det nå ikke skal registreres at det er «dokumentert identitet», men
«fremlagt dokumentasj on på identitet», vil etter vår vurdering innebære en presisering av de faktiske
forhold. Det at det er fremlagt et ID - dokument, innebærer ikke at identiteten er «dokumentert». Om en
identitet kan anses for « dokumentert » vil avhenge av de undersøkelser og eventuelle verifiseringer som
er foretatt av både dokumentet og personen . Forslaget om at det nå kun skal registreres at
vedkommende har levert et ID - dokument , og registreres med «sannsynliggjort identitet» , vil tydeliggjøre
at det ikke nødvendigvis er for etatt en kontroll av dokumentet eller at man anser den identiteten som er
oppgitt i ID - dokument et for å være sikker.

Når det gjelder forslaget om at gruppen som har levert inn dokumenter med lav notoritet nå skal
registreres som «sannsynliggjort» , og at dokumenter med lav notoritet skal tilfredsstille kravet til
«dokumentasjon med nødvendig notoritet» og at fingeravtrykkene således skal slettes ved innvilgelse
av permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 18 - 4, mener vi er uheldig. V i mener at det for
denne gruppen bør v urderes å lagre fingeravtrykk frem til innvilgelse av norsk statsborgerskap , hvor det
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vil gjennomføres en ny ID - vurdering i henhold til statsborgerloven.

Utlendingsdirektoratet viser til at de varslede endringene i u tlendingsforskriften om utvidet adgang til
lagring og nye sletteregler, vil gjøre at endringene av registrering av søkeres identitet i DUF vil få mindre
eller ingen betydning også når det gjelder den foreslåtte adgangen til sletting når dette blir innført .

Vi vil i denne sammenheng vise til forslaget fra Justis - og beredskapsdepartementet i Innstramninger II
datert 29.1 2.2015 punkt 1 1 .6 som gjelder sletting av fingeravtrykk. I vårt tilsvar til dette , datert 9.2.201 6,
var vi enige i departementets forslag om at fingeravtrykkene til alle som har oppholdstillatelse i Norge,
uavhengig av om de har dokumentert sin identitet eller ikke, først skal slettes når vedkommende er
innvilget norsk statsborgerskap. Dette er et forslag vi fortsatt anbefale r .

De foreslått e presiseringene om at selv mindre endringer av navn eller fødselsdato kan innebære en ID -
endring som gjør at skattemyndighetene skal forelegge endringen for Utlendingsdirektoratet før det
foretas en endring av en registrert persons identitet, er også noe Nasjonalt ID - senter ser positivt på.
Dette vil i større grad sikre at det ikke foretas endringer i en persons navn eller fødselsdato som kan ha
betydning for oppholdsgrunnlaget til vedkommende.

Med vennlig hilsen

Arne Isak Tveitan
Leder

Zybelin Beck
Seksjonsleder
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