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Høringssvar- Ny folkeregisterforskrift
NasjonaltID-sentervisertil høringom ny folkeregisterforskriftpå Skattedirektoratets
hjemmesiderog sendermed dette våre innspill.
Forslagtil forskriftsbestemmelse§ 2-2-4 jf. ny folkeregisterlovs§ 3-3
Bestemmelsenfastsetterat legitimasjonskravetved rekvireringav d-nummer er «bekreftet kopi
av legitimasjonsdokument
» og dokumentetskalværeutstyrt med «a) fullt navn,b) fødselsdato,
c) kjønn og d) statsborgerskap
». Legitimasjonsdokumentet
skalvidere væreutstedt av
«offentlig myndigheteteller annet organ hviskontrollrutiner for dokumentutstederer
betryggendeog det er allment akseptertat dokumentetfor øvrig har et tilfellende
sikkerhetsnivå.»
Når vi leser forslagtil ny lov og forskrift i sammenheng
, ser det ut til at det skalgjelde ulike krav
til dokumentasjon/bevispå identitet ved rekvireringav d-nummer og ved tildeling av
fødselsnummer.Det er ikke spesifisertkrav til dokumentasjon/bevispå identitet ved tildeling av
fødselsnummerslik det er gjort ved tildeling av d-nummer, men regeleni ny folkeregisterlov§
3-3 første og andre ledd (ikke i kraft) fasetter at « [f or personerfødt i Norge,registres
fødselsdato[vår understrekning]på grunnlagav fødselsmeldingen»
og at «personersom flytter
til Norgeog ikke tidligere har vært registrert i Folkeregisteret,registreresfødselsdatoenpå
grunnlagav vedkommendespasseller tilsvarendelegitimasjonsdokument
».
Det går ikke klart frem av høringenom det blir stilt krav til fremvisningav originalt dokument
ovenfor rekvirenten, og om skatteetateni så fall får oversendten bekreftet kopi av denne. Her
antar vi det kan foreliggepraktiskehindrer for en slik praksisfor noen av gruppenenevnt i § 22-3. Vi mener likevelat originalt dokumentbør kunne fremvisesnår dette ikke byr på
uforholdsmessigbryderi. Enkelteav de nevnte gruppenehar for øvrig ikke mulighet til å
fremleggepass, som for eksempelmangeasylsøkeresom reiser inn i Norge.
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NasjonaltID-senterstiller spørsmåletom hvorfor det ikke som hovedregelblir stilt krav til kopi
av passeller tilsvarendeved rekvireringav d-nummer for gruppenenevnt i § 2-2-3. Tildelingav
d-nummer til gruppenesom nevnt i forskriftenes§ 2-2-3 vil sikretilretteleggingfor etablering
av økonomiskeog ikke-økonomiskerettigheter i Norgeog det er viktig med tiltak som kan
forhindre ID-juks i denneforbindelse.I en kopi av et modernemaskinlesbartpassvil det være
bevart f lere elementersom gjør det mulig å gjennomførekvalitativt bedre kontroll
sammenlignetmed kopier av andre typer legitimasjon.Taps- og verifikasjonstjenesterfor pass
er mer tilgjengeligenn for andre typer legitimasjons-dokumenter.
Vi mener at dersomdet ikke skalgjelde krav om fremvisningav originaledokumenter, bør i det
minste hovedregelværeat det med rekvisisjonenblir vedlagtkopi av passeller tilsvarendeog
at kopi av andre typer legitimasjonsdokumentbare godkjennesi unntakstilfeller. Vi tror ikke
personersom skaltildelesd-nummer oppfatter det som verkenbrysomt eller et
uforholdsmessigstrengt krav at det kreveskopi av pass.
For øvrig forstår vi det slik at identiteten til en personsom bli tildelt d-nummer vil bli registrert
som «ikke-kontrollert» etter forskriftens§ 3-2-1, så lengepersonenikke har fremvist passeller
tilsvarendelegitimasjonved personligfremmøte for skatteetaten eller utlendingsforvaltningen.
Vi støtter i såfall dette.

Forslagtil forskriftsbestemmelse§ 3-1-1 jf. lovens § 3-1
Vi mener opplysningenesom skalregistreresi folkeregisteretetter bestemmelseni lovens§ 3-1
og forskriftenes3-1-1 burde bli kategorisert.Folkeregistereter den autoritative kilden til
verifiseringav identitetsopplysningerog vi mener ny lov- og forskrift burde strukturere
registreringenei identitetselementerog eventuelt andre kategorieropplysninger.Sentrale
identitetselementer inkludereropplysningenei dagens«lange»fødselsattestsom inkluderer
navn på mor og far og i tillegg opplysninger om nasjonalitet,ekteskapog dødsdato. Dette er
opplysningersom ikke endrer segmed tiden uten etter søknadog det bør påhvileet særskilt
ansvarfor kvalitetssikringog vedlikeholdav disseopplysningene, fordi dette er grunndataså vel
skatteetatensom alle øvrigeoffentlige og private virksomheterleggertil grunn. Andre
kategorieropplysningerkrever oppfølgingog vedlikeholdut fra det formålet disseer registrert.
Det vil være en fordel om for skrift og lov gjenspeiltede ulike formålenemed registreringeneog
ansvarfor oppfølgningog vedlikeholdfor disse.Påbakgrunnav dette kan man ogsåtydeliggjøre
hvilke opplysningersom skalregistreresog hvilke opplysningersom kan registreres.

Forslag til forskriftsbestemmelse§ 3-2-1
Bestemmelsenførste setninglyder: «Når det foreliggerbiometriskedata om personeni et
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nasjonaltbiometriregisterog disseer kontrollert for unikhet,registreresidentitet som unik».
NasjonaltID-senterhar kunnskaperom ulike nasjonaleog internasjonaleretningslinjerfor
«identity proofing»,som er bevisprosessen
der identitet med grunnlagi fremlagtedokumenter
og kontroll med disseog øvrigeidentitetsopplysninger
, blir fastsatt før innrulleringi et
registersystem.Registreneer begrunneti ulike formål og kan eksempelvisgjeldeutstedelseav
dokumentersom primært skalbenyttessom identitetsbevis(eks.NasjonaltID-kort), bekrefte
en ferdighet (eks.førerkort), en status (eks.oppholdskort),en stilling (eks.HMS-kort) etc..
Folkeregistermyndighetene
utsteder ogsåulike dokumentersom bekrefter opplysninger
registrert i Folkeregisteretog som de registrerteetterspør for ulike formål. Eksemplerpå dette
er bostedsattesttil en personsom er registrert som bosatt i Norgeog fødselsattesttil en person
som er født eller adoptert i Norge.Unikhet i ulike nasjonaleog internasjonaleretningslinjerfor
«identity proofing» har referansetil den kontekstenfor det spesifikkeregisteret,altsåat det er
registeret kun en personmed gitt identitet til det formål registereter bestemt for.
I kommendefolkeregisterlov § 1-1 er det bestemt at:
«Det skalværeet sentralt personregisterfor Norge,kalt Folkeregisteret
»
Videreslår folkeregisterlovenfast i § 1-2 at:
«Lovensformål er å leggetil rette for sikker,korrekt og effektiv registreringav
grunnleggendepersonopplysninger
om den enkelte,herunderhvilkepersonersom er bosatt i
Norge.Lovenskal sikreat registreringspliktigepersonertildeles et unikt identifikasjonsnummer.
Lovenskal bidra til at opplysningenei Folkeregisteretskal kunnebrukestil myndighetsoppgaver
og offentlig forvaltning...»
Folkeregistereter med andre ord autoritativ kilde til identitetsopplysninger.Unikhet i
Folkeregisteret har altsåuten tvil en nasjonalkontekst og et nasjonaltbiometrir egisterer
dermeden forutsetningfor å slå fast unikhet.
Bruk av biometri sikrer en sterk forbindelsemellom en fysiskpersonog registrerte
personopplysningerog kan benyttest il verifisering(autentifisering),en-til -en, eller
identifisering,en-til -mange.I EU’skommende personvernforordningblir biometriskdata
definert slik i art. 14 nr. 4:
‘biometric data’ meanspersonaldata resultingfrom specifictechnicalprocessing
relating to the physical,physiologicalor behaviouralcharacteristicsof a natural person,
which allow or confirm the unique identification of that natural person,suchas facial
imagesor dactyloscopicdata;
I fortalen nr.51 presiseresfølgende:
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“The processingof photographsshouldnot systematicallybe consideredto be
processingof specialcategoriesof personaldata as they are coveredby the definition of
biometric data only when processedthrough a specifictechnicalmeansallowingthe
unique identification or authenticationof a natural person.”
Biometriskedata innebæreraltsåat dissehar vært gjennomen tekniskbehandlingsom
tilrettelegger for at det gjennomføresautomatisertidentifiseringeller verifisering.Altsåer
eksempelviset ansiktsfoto ikke biometriskdata ut fra dennedefinisjonen.
Etter det vi har blitt kjent med er det ikke Folkeregister,men politiet ved passmyndighetene
som blir den autoritative kilde til våre biometriskepersondata. EUjobber for at opptak av
biometri blir gjort ved folkeregistermyndighetenejf. Actionplan to strenghtenEuropean
responseto travel documentfraud COM/2016/790 final s.3-5. Dersomfolkeregisteretogsåtar I
bruk biometri, vil det sikreen bedre kontroll ved utstedelseav sentraleunderlagsdokumenter
som fødselsattest, ekteskapsattestog dødsattest.
Løsningensom er valgt i Norgevil innebæreat registreringav «unik» identitet i folkeregisteret
forutsetter at personenførst er registret med biometriskedata i passregisteret
. Folkeregisteret
må dermedleggetil grunn at politiet foretar en riktig koblingmellom fysiskpersonved
avgivelseav biometriskedata og identitetsopplysninger,som for øvrig er identitetsopplysninger
politiet i sin prosessmed passutstedelseverifisert mot folkeregisteret.Sidendet ikke er en
forbindelsemellom våre biometriskedata i passregistersom politiet forvalter, og våre øvrige
grunnleggendeidentitetsdatai Folkeregisteret på det tidspunktet biometri blir opptatt hos
politiet, representerdet en sårbarhetfor uriktige koblinger.Politiet blir med dette den
viktigestepremissgiverfor at det blir gjort riktig koblingermellom den fysiskepersonen og de
registrertepersonopplysningenei folkeregisteret.
Sikkerhetfor at det blir gjort en riktig kobling stiller strengekrav til kontroll som bør inkludere
fremleggelseav flere dokumenterfra ulike kilder, personligoppmøte,intervju og krav til
kompetansetil den som skal gjennomførekontrollen. Slikedokumenterkan omfatte offentlige
identitetsdokumenter,underlagsdokumentereller andre typer legitimasjonsdokumenter
utstedt av offentlige myndigheter,eventuelt støttet av andre typer dokumentersom
underbyggerat identit eten er i bruk.
Videreheter det i forslagtil bestemmelsei § 3-2-1 at: «Dersompersonensidentitet er registrert
på grunnlagav fødselsmeldingeller kontrollert ved personligfremmøte for skatteetatenmed
fremvisningav passeller tilsvarende, registresidentiteten som "kontrollert".» I dissetilfellene
bør det bli lagret en kopi av personaliasideni passet. Inneholdergrunnlagsdokumentetfoto kan
dette benyttestil ansiktssammenligning
(altsåikke til automatisertansiktsgjenkjenningsom
forutsetter biometriskedata) i en senerekontrollsituasjonog det forebyggermisbrukav den
registrerteidentiteten.
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Forslagtil forskriftsbestemmelse§ 7-1-1
Nasjonalt ID-senterstiller spørsmålom det kan værehensiktsmessigå tilføye en varslingsplikt
som i dag fremgårav Riksadvokatens
retningslinjerfor rapporteringav falskeidentiteter, fordi
disseer praktiske, varigeog viktige.Her heter det at politiet skal sendevarslingtil
Folkeregisterethvis: « a) Det er avsagtrettskraftig dom eller vedtatt foreleggom etablering
eller bruk av falskidentitet, b) mistenktehar erkjent å ha etablert eller brukt falskidentitet; c)
politiet har på annenmåte gjennomstraffesaksbehandlingen
kommet til at en identitet mest
sannsynligeer falsk,d) det fremkommergjennomstraffesaksbehandling
opplysningerom
registreringav en ekte utenlandskidentitet i norskeregistreog det mest sannsynligikke er
grunnlagfor registreringenfordi vedkommendeikke har noe tilknytning til Norgeog e) politiet
gjennomstraffesaksbehandling
får kunnskapom at en ekte identitet i norskeregistreer
misbrukt.
Kommentarertil § 9-2-1 første ledd
Vi antar at dennebestemmelsenikke vil innebære at den registrertefødselsdatoblir endret
uten at utlendingsmyndighetenblir varslethvis fødselsattestenviseren fødselsdatosom ikke
samsvarermed fødselsdatolagt til grunn i utlendingssaken.

Med vennlighilsen
Arne IsakTveitan
Leder
Zybelin Beck
Seksjonssjef

Kopitil: Politidirektoratet
Dokumenteter godkjentelektroniskog har derfor ikke signatur.
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