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VIRKSOMHETSIDÉ
 
Nasjonalt ID-senter ble opprettet fordi regjeringen ville styrke arbeidet  
med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til Norge.
Nasjonalt ID-senter skal bidra til å høyne kvaliteten, kompetansen,  
informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen innenfor identitetsarbeid.
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Helhetlig og enhetlig 
ID-forvaltning
Forvaltningen stiller stadig flere ID-spørsmål, og ber oss om hjelp til å 
utvikle seg til etater og organisasjoner som kan håndtere sine ID-oppgaver. 
Et grundig ID-arbeid er avhengig av tverretatlig samarbeid, og det er et 
økende behov for å koordinere etatenes rutiner, kompetanse og  
informasjonsutveksling. Siden Nasjonalt ID-senter ble etablert i 2010, har 
vi jobbet målrettet for å utvikle en helhetlig og enhetlig ID-forvaltning på 
tvers av etater og organisasjoner. Vi mener at det er behov for et  
samlingspunkt i norsk ID-forvaltning, og at Nasjonalt ID-senter som  
ekspertorgan er på rett veg.

Undersøkelser av dokumenter har hatt en bratt utvikling. Bistands- 
oppdragene våre øker i antall og omfang, og samme tendens ser vi på 
kompetansesiden. Mange får opplæring, men stadig fler ber om tilrettelagt 
kompetanseheving på ID-området.  Prosjekter og konkrete gjøremål som vil 
styrke ID-arbeidet er også under utvikling, alt utført i tråd med våre  
brukeres ønsker og behov. 

Denne strategiplanen gir rammer og legger planer for hvordan Nasjonalt 
ID-senter vil jobbe fremover, til beste for alle etater og organisasjoner som 
søker vår kompetanse og bistand.

Arne Isak Tveitan
Leder, Nasjonalt ID-senter
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VISJON
Helhetlig ID-forvaltning

HOVEDMÅL
Nasjonalt ID-senter skal:
• styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til 

eller oppholder seg i Norge
• sikre et helhetlig ID-arbeid i offentlig forvaltning 
• være et kompetansesenter for alle som arbeider med ID

For å oppnå dette skal vi blant annet:
• yte bistand og gi råd på generelt grunnlag og i enkeltsaker
• innhente, utvikle og dele kompetanse
• koordinere fag- og metodeutvikling knyttet til ID-arbeid i offentlig 

forvaltning
• evaluere dagens ID-arbeid
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ID-SKOLEN
 
Det er stor variasjon på kompetansenivået til de som vurderer eller 
fastsetter ID. Begrenset kunnskap om person- og dokumentkontroll 
og manglende rolleforståelse og helhetstenkning får mange uheldige 
konsekvenser både for samfunnet og enkeltmennesket. Det er behov 
for å styrke ID-kunnskapen i offentlig forvaltning. 

Derfor skal Nasjonalt ID-senter:
• sørge for at www.nidsenter.no er oppdatert på fagstoff om ID-arbeid
• tilby skreddersydde opplæringsprogrammer og e-læring for mange 

målgrupper
• gi tilpasset opplæring til våre brukere
• formidle kunnskap om ID-arbeid 
• bidra til at ID-kompetansen i offentlig forvaltning er enhetlig og av høy 

kvalitet
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ID-BISTAND
 
En uriktig identitet kan være en kriminalitetsutfordring og en 
sikkerhetsrisiko. Arbeid med ID-avklaringer er utfordrende og ressurs-
krevende og blir ofte nedprioritert. Det er behov for et ekspert-
organ som jobber samfunnsmessig bredt. Nasjonalt ID-senter skal 
være det stedet hvor offentlig forvaltning kan henvende seg for råd 
og bistand.

Derfor skal Nasjonalt ID-senter:
• gi råd og yte bistand i enkeltsaker
• være et ekspertmiljø som gjennom internasjonalt anerkjente metoder 

gir svar også i de vanskeligste sakene
• delta i utvikling av nasjonale og internasjonale referansedatabaser
• evaluere dagens ID-arbeid
• kartlegge ID-utfordringene gjennom statistikk og analyser for å kunne 

bistå myndighetene i regelverks- og politikkutformingen 
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ID-METODER
 
Misbruk av ID er et samfunnsproblem, og metodene er avanserte. Når 
personer ikke kan dokumentere sin identitet, eller legger fram  
dokumenter som er falske eller har lav notoritet, er det behov for  
hensiktsmessige metoder og verktøy.
 
Derfor skal Nasjonalt ID-senter:
• være oppdatert på metoder og verktøy som finnes i dag, og bidra til å 

utvikle nye, også i samarbeid med andre fagmiljøer
• vurdere og utvikle metoder og kompetanse innenfor biometri for å 

bedre ID-arbeidet i offentlig forvaltning
• være med i norske og internasjonale nettverk, der vi deler og henter 

kunnskap og erfaringer
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ID-NETTVERK
 
Norge mangler en helhetlig ID-forvaltning. Det er mange aktører som 
gjør ID-vurderinger, og det er stor variasjon i hvor godt en persons 
identitet blir vurdert. Dette innebærer risiko for misbruk, og svekker 
rettssikkerheten. Det er stort behov for samarbeid og felles  
retningslinjer.

Derfor skal Nasjonalt ID-senter:
• bidra til økt koordinering og samhandling innen offentlig forvaltning
• videreutvikle vårt internasjonale arbeid, og knytte tettere kontakt med 

våre internasjonale samarbeidspartnere
• sørge for at ID-nettverket er en møteplass for erfaringsutvekslinger, 

dialog og samarbeid mellom aktørene og bidrar til felles retningslinjer
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Nasjonalt ID-senter
Adresse: Postboks 8091 Dep,  0032 Oslo 

Sentralbord: (+47) 22 69 90 22

E-post: postmottak@nidsenter.no 

Org. nr: 996 879 828

www.nidsenter.no
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