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Høringssvar- Høringom endringer i passlovenog tilpasning til nye systemerfor passog IDkort mv
NasjonaltID-sentervisertil høringom endringeri passlovenog tilpasningertil systemerfor
passog ID-kort på regjeringenshjemmesidemed høringsfrist17. februar. I vårt høringssvar
vurderer vi foreslåtte endringer som angårkontroll med, og behandlingav,
identitetsopplysninger.
Mangleri gjennomføringav identitetskontroll ved passutstedelse
, herunderaspektene
sporbarhet,etterkontroll og opplæring, ble påvistav Riksrevisjonenog beskreveti Dokument
1 (2015-2016)for budsjettåret 2014,Del III om Justis- og beredskapsdepartementene.
Departementetskriveri høringsnotatetat flere tiltak er iverksattog at prosessenmed å
innføre nye systemerog rutiner for utstedelseav passog nasjonaleID-kort skallukke
resterendeavviki etterlevelsenav nasjonaleog internasjonaleregler, herunder store avvikfra
ICAOskrav og anbefalinger. Departementetopplyserom etableringav et nytt
saksbehand
lingssystemog at ny organisasjonsmodell
skalsikreat alle søknaderom passskal
gjennom en todelt søknadsprosess
der søknaderom passvil bli grundigundersøktav
passkontoret,men endeligavgjort av politidistriktenesandrelinje.Andrelinjenskalforeta en
kontroll i form av bakgrunnssjekkmot politiregistre og en grundigereog mer systematisk
kontroll og bakgrunnssjekkmot politiets registreog fatter deretter vedtak om pass.
Ansvarog organisering
I § 2 foreslårdepartementetå presiserei første ledd at «politiet er ansvarligmyndighetfor
utstedelseav pass».Departementetmener det er unødvendigå presisereytterligere
ansvarsforholdenefor passutstedelsefordi ansvarsforholdenevil fremgåav politiets
organiseringsom følger av politiloven kapittel III. I utførelseav oppgaveretter passlovener
bådepolitidistriktene og utenriksstasjoneneunderlagtPolitidirektoratets(POD)overordnede
fagansvarfor passforvaltningen.Dette innebærerat PODer ansvarligfor å sikreat det blir
gjennomførten forsvarlig identitetskontroll ved passutstedelse.
Passforskriften§ 7 fastsetterkrav om hvilke dokumentasjonpå identitet som skalfremlegges
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og at opplysningenei dokumentetskalsjekkesmot folkeregisteret.Et genereltkrav til kontroll
med identitetsopplysningeneog til kontroll med ektheten til fremlagte dokumenterfølger av
passforskriften§ 10.
Hvaen slik identitetskontroll nærmereskalbeståav mener NasjonaltID-senter bør fremgåav
enhetligeskriftlige retningslinjer.I hvilkengrad slikekrav til gjennomføringav
identitetskontroll ved passutstedelseskalfølge av forskrift, jf. forslagom ny bestemmelsei §
12, må vurderesut fra hva som syneså væremest hensiktsmessig.
Kravenetil identitetskontroll bør nærmereinneholdekrav til dokumentasjon på identitet når
passikke kan fremlegges, og krav til tilleggsinformasjonved nærmereangitt behov.Nasjonalt
ID-senter bemerkerher at det er grunn til å vurdere om førerkort alenei mangelav passskal
ansestilstrekkeligslik regelensier i jf. § 7 andre ledd. Kravtil fremleggelseav flere
dokumenterfra ulike kilder vil styrke kontrollgrunnlaget.Viderebør retningslinjenefastsette
krav til utførelsenav ekthetskontrollmed dokumenter,krav til kontroll med
identitetsopplysningenemot relevantedatabasereller mot andre kilder som kan bekrefte
oppgitte identitetsopplysninger
, samt krav til personligoppmøteog samtalemed søkermv. I
høringsnotatetskriverdepartementetat andrelinjeskalutføre en kontroll i form av
bakgrunnssjekkmot politiregistre. Vi mener at kontrollen ikke bør værebegrensettil en
kontroll mot politiregistrene,sidenogsåandre registrekan værerelevanteå sjekkei en
identitetskontroll.
Når det gjelderden lovpålagtekontrollen av identitetsopplysningeropp mot folkeregisteret,
har vi den spesiellesituasjoneni Norgeat to myndighetsinstanser
, underlagtto ulike
departementer, forvalter deler av våre grunndataom identitet. Folkeregisteretforvalter
opplysningersom navn,fødselsdato,fødested, statsborgerskapog slekt i direkte oppad- og
nedadgåendelinje mv, men ikke ansiktsfotoeller annenbiometri. Politiet på sin sidehar fått
forvalteransvaretfor våre biometriskegrunndatai rollen som passmyndighet.I en slik
situasjonener det helt avgjørendeat kontrollen forut for sammenstillingav opplysninger
hentet fra de ulike registersystemenesikrer at tilknytningenmellom biometri og øvrige
identitetsopplysningerblir riktig. At det blir lagt til grunn riktig tilknytning mellom de ulike
grunndata,blir ogsåavgjørendefor en korrekt utstedelseav ID-kort med eID i den grad
utstedelsenleggertil grunn tidligere kontroller i forbindelsemed passutstedelse.
Identitetskontrollenblir organisertforskjelligfra land til land. Eksempelvisforetar britiske
passmyndigheter,Home OfficepassportOffice,et ca. 30 minutters intervju for å bekrefte
identiteten ved passutstedelse
. Vedkommendesøkerom passpå nett og blir deretter innkalt
til intervju der personensamtidigfremleggerdokumentasjonpå identitet som blir undersøkt
før utstedelse.
NasjonaltID-sentervil fremheveat det er viktig at retningslinjeneinneholder klare
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kompetansekravtil gjennomføringav person- og dokumentkontroll. Personkontroll
forutsetter kompetansei ansiktssammenligning
og kunnskapom bruk av kilder for verifisering
av identitetsopplysninger
. Endokumentkontrollforutsetter kompetansei bruk av utstyr for
kontroll av dokumentetog kunnskapom ulike referansedatabaser
.
NasjonaltID-senter gjør departementetoppmerksompå at vi i samarbeidmed PODog IDnettverket (18 ulike offentlige og private aktører) jobber med utforming av veilederi
identitetskontroll etter modell fra andre land og anbefalingerfra ICAOsom omfatter slikekrav
som er nevnt ovenfor.
Passutstedelse
ved utenriksstasjonene
Det blir foreslått at § 2 annet ledd endresslik at det ved forskrift «kan gis mer utdypende
regler om behandlingog formell avgjørelseav søknadersom fremmesved norsk
utenriksstasjon».Departementetskriverat gjennomføringav systematiskbakgrunnssjekkog
oppfølgningav registertreff ogsåskalgjennomføresnår søknadblir fremmet ved
utenriksstasjonene.NasjonaltID-senteroppfatter at kravenetil gjennomføringav
identitetskontroll ved utenriksstasjonenskalværede sammesom når politiet utsteder pass,
og dette mener vi er viktig for en enhetlig passutstedelse
.
Vedr.biometriskesøk
Departementetskriverat den todelte søknadsprosessen
vil inkludereautomatisert e søkmot
passregistretog ID-kortregisteret. Bruk av automatisertansiktsgjenkjenning
vil skapebehov
for opplæringav kompetent personalei førstelinjensom kan kvalitetssikretreffene fra
systemeneved å gjennomføremanuellansiktssammenligning
, og ekspertisei andre- og
tredjelinjen som kan vurderetvilstilfellene.
Behandlingav opplysninger – personvernog informasjonssikkerhet
Departementetser behovfor en del redaksjonelle,språklige og innholdsmessigeendringerom
behandlingav opplysningerfor å sikreat regelverketsamletsett er tydelig og tilgjengelig, og
gir tilstrekkeligstøtte for overordnet organog lokalt personellsetterlevelse.
Konkretforeslårdepartementetnye paragraferom direktesøkog om utleveringav
opplysningerfra passregisteret.Videreforeslårdepartementetå samleregler i § 8 om hvilke
opplysningersom kan registreres,om hvem som er behandlingsansvarlig
og om innsyn,
retting, sperringog sletting av opplysninger.
NasjonaltID-sentermener endringenedepartementetforeslårvil bedre
informasjonssikkerhet
en. Forslagenevil tydeliggjørereglenefor lagring,søk og deling av
opplysningersom saksbehandlerei det dagligestadigmå ta stilling til.
Når det gjelder muligheterfor etterkontroll og kvalitetssikringav identitetsinformasjonen,vil
en todelt saksprosess
utbedre manglerpåvistpå dette området . Samtidig vil vi bemerkeat
systematiskregistreringav hvilke identitetskontrollersom har vært utført , og resultatet av
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disse, ogsåer vesentligfor å kunne kvalitetssikreinformasjoneni passregisteret.
NasjonaltID-sentermener departementetbør vurdere nøyei hvilkengrad tilgang til
informasjoni førstelinjenskalværebegrenset.Departementetskriverat andrelinjen, og ikke
de enkeltepasskontorene,skalkunnebehandleregistertreff, for å begrensetilgangenetil
passregisteretog politiregistrene. Basertpå erfaring og kunnskapom identitetsarbeider
NasjonaltID-sentersærligopptatt av å sikrehøy kvalitet på identitetsarbeideti førstelinjen.
Enviktig omstendigheter at det er i førstelinjensøkermøter og samtalermed myndighetene
om identitet , og de første registreringene i sakenblir gjort. Identitetskontroll i førstelinjen
leggergrunnlagetfor den videre kontrollen, og regelverketbør sikreat kontrolløren har et
tilstrekkeliginformasjonsgrunnlagå baserekontrollen på. Det er dessutenteknisksett
ukomplisertå tilgangsstyre og skjermesakerkun autorisert personellkan få tilgangtil .
Utlevering av opplysningerfra passregisterettil andre myndigheter, mv.
NasjonaltID-sentermener det er viktig for å effektivisereog styrke identitetskontrollen at det
blir etablert en taps- og verifikasjonstjenestefor pass.Vi ser positivt på at departementetnå
vil tilrettelegge for dette. Forslagettil nye regler om direktesøki § 9 og utleveringi § 10 første
ledd er etter vår vurderingdekkendei den forbindelse.Vi ser ogsåpositivt på ny regel i § 10
andre ledd som etablerer et klart hjemmelsgrunnlagfor utleveringav opplysningeri
passregisterettil andre kontrollaktørermed tjenstlig behov.

Med vennlig hilsen
Arne Isak Tveitan
Leder
Gunnhild Skrøvseth
Seniorrådgiver
Kopi til:Kopi til: Politidirektoratet
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.
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