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”ID A til Å”
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”ID A til Å”?
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Samarbeidsprosjekt - asylkjeden
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…men først
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Vi har bare så vidt begynt – mye 

står ugjort

Kontinuerlig arbeid i en kontekst 

som stadig endrer seg
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”Hvem er denne personen”?

6



En vanlig arbeidsdag i ”ID-Norge”
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32 nye søkere, 4 m/pass 16 dok granskes (PU) 9 NEI (UDI), 2 m/pass 16 reiser hjem

28 asylintervju 19 JA (UDI), 3 m/pass 33 vedtak UNE 2 utvises falsk ID 

16 JA til FAM 4 vil oppheve begr till 2 tilbakekall 14 nye statsborgere



Hodan søker 

om asyl i Norge
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Roger søker 

om asyl i Norge
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Løsninger vi har jobbet med
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Vi er blitt flinkere på metode! 
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Vellykket forbedringsarbeid krever en god 

metodikk

Vi har gjort 

 Verdistrømanalyse 

 Data-analyser

 DIALO

 A3er

 Test i drift

 Forankring til alle utenfor prosjektet

→ Vi har økt kunnskap om ID

→ Prosjektdeltagerne har lært mer om 

metodikken



”Forbedringslab” – involvere linja
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Forbedringslab på tvers av verdikjeden 

med eksperter løser de riktige 

problemene effektivt

Vi samarbeider operativt på tvers. Bygger 

tillit og muligheter til å forbedre og finne 

løsninger

Vi klarer å lage konkrete løsninger som 

styrker ID-arbeidet

Vi må også sikre beslutningsmyndighet og 

riktige ressurser

Tiltak Ansvar Frist 

XXX YY ZZ
Tiltak Ansvar Frist 

XXX YY ZZ

Tiltak Ansvar Frist 

XXX YY ZZ
Tiltak Ansvar Frist 

XXX YY ZZ

Tiltak Ansvar Frist 

XXX YY ZZ
Tiltak Ansvar Frist 

XXX YY ZZ



Design av «rett ut fra start»  
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Vi har levert en overordnet løsning 

som delvis er implementert på i 

ankomstsentrene

Visitasjon, informasjon, tekniske 

undersøkelser er på plass – løsning 

for taktisk å bygge opp «ID-avhør» 

har ikke vært mulig med dagens 

ankomster.



Samarbeid – ID-nettverk 
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UNE har etablert et ID-nettverk, 

saksbehandlere, nemndledere, 

juridisk seksjon og fagsystem

ID-nettverk samarbeider over 

etatsgrenser

Forbedre intervjumalene til politiet. 

UDI har bisittet Oslo politidistrikt



Verktøy – bedre fotografier
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Sikrer riktig billedkvalitet

Legger til rette for automatisert 

ansiktsgjenkjenning og manuell 

ansiktssammenligning

Forbedring av opptak og lagring av 

foto bidrar til at man avdekker doble 

eller triple registrerte identiteter i 

UDB



Verktøy – skanne ID-dokumenter
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Tiltaket medfører en tilstrekkelig 

god kvalitet på de innskannede 

dokumenter til å gjennomføre en 

teknisk og taktisk undersøkelse av 

dokumentene

God kvalitet på innskanningen 

muliggjør bedre ID-kontroller

Vi oppdager at dokumenter er 

falske



Tydeligere person- og dokumentkontroll i 

politidistriktene
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Tiltaket sikrer en minimumskontroll i 

alle politidistrikter

 Vi får en kompetanseheving på 

ID

 Vi vil avdekke misbruk raskere

 Vi får avklart ansvarsforhold, god 

overlevering og færre 

oversendinger mellom etater

 Vi unngår dobbeltarbeid

Bidrar til å sikre utvidet kontroll i de 

saker det er behov for det



Etterkontroll i risikosaker– enkle grep
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Vil sikre at vi får inn den korrekte 

informasjonen i saken, styrker 

kontrollen tidligere, følger opp spor 

ved tvil, synliggjør hva tvilen er

Det gir avtalt ansvarsfordeling 

mellom etater

Overleveringen til neste ledd blir 

mer korrekt og vi begrenser 

administrasjon



Deling av metode på tvers
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PU, UDI og UNE bruker nå samme 

metode for å søke informasjon fra 

Facebook

UDI Asyl utarbeidet IM om bruk av 

sosiale medier som er 

videreformidlet til PU, Politiet og 

UNE 

Dette sikrer at vi bruker riktig 

informasjon til riktig tid



§ 38 (5)-vedtak  i UNE og UDI
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UNE har satt ned en prosjektgruppe 

for å forbedre vedtakstekstene.

Mål om at flere framlegger ID-

dokumenter

Møter mellom UNE, UDI og OPD 

samarbeider for å sikre klarspråk og 

tekniske løsningsalternativer

UDI samarbeider med UNEs ID-

nettverk og klarspråk om 

vedtakstekster etc.



Riktig informasjon til rett tid
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Selvregistrering og informasjon på 

morsmål er innført hos PU i 

ankomstsentrene. 

Tiltaket medfører at PU får bedre 

tid til å registrere inn søkere og 

utføre registreringssamtalen

Bedre opplyste søkere til rett tid –

økt rettssikkerhet gjennom bedre 

informasjon



Verktøy – standardiserte koder 
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Innføring av ISO-standardiserte 

koder vil heve kvaliteten på 

ID –registreringer

Sudan og Somalia implementert, 

10-12 land kommer januar 2016

Forenkle registreringene for PU

Dette gir oss muligheter til målrettet 

styringsinformasjon



Hvordan skal vi jobbe videre?
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Vi har en bra metode

26

Vi  skolerer folk i hver virksomhet i  

«mini-prosjektledelse» slik at de 

kan gjennomføre forbedringslab på 

tvers uten metodestøtte utenfra

Jo oftere vi kan få gjennomført 

sløyfa problem→test→nytt problem

→ test osv – jo flinkere blir vi. 

Øvelse gjør mester!



Slik så det ut i prosjektet
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c

PU Asyl Opphold Opphold

Forbedringslab rett fra start x3

Forbedringslab opphold

ID-nettverk 

Enkeltstående tiltak:

test/implementering 

Eier av problemene + myndighet

Metode + gjennomføring ID A til Å - prosjektgruppe

ID A til Å - styringsgruppe



Slik ser det ut i morgen
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PU Asyl Opphold Opphold

Forbedringslab rett fra start x3

Forbedringslab opphold

ID-nettverk 

Enkeltstående tiltak:

test/implementering 

Møtes jevnlig -

neste gang 1. 

februar 2016

Nettverk av nøkkelpersoner i virksomhetene 

Øyvind, Snorre, Hanne, Karl Erik, Johan, Zybelin, Stephan, Christine Ansvar/oppgaver:

 Sikre framdrift av 

tiltakene

 Evaluere hvordan det 

går

 Sette nye 

etatsovergripende 

målsettinger for ID-

arbeidet

 Informere tverretatlig 

for ledere

 Etablere ev. nye 

forbedringslab

 Sikre lederforankring 

av beslutninger

 Vurdering av hvilke 

tiltak og metoder 

utviklet i ID A til Å som 

også kan/bør innføres 

i andre sakstyper enn 

asyl
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Takk for oppmerksomheten!
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