ID-dagen 14. november 2014
Først tar vi temperaturen på ID-Norge. Deretter er temaet ulike tekniske verktøy som kan benyttes i IDkontroller og betydningen teknologien har for arbeidet med å vurdere og fastsette identitet. Til sist tar vi for
oss helhet og likhet i ID-forvaltningen. I tillegg til å benytte teknologi må både person og kontrolletat ha klart
for seg hvilke dokumenter og opplysninger som kreves, og om informasjonen blir delt med andre etater.
Vi ønsker dere som jobber med ID og andre som er interessert i fagfeltet velkommen til en innholdsrik dag.
Konferansier: Wenche Bjørngaard, Nasjonalt ID-senter

0800-0900

Registrering og kaffe/te

0900-0915

Velkommen
Arne Isak Tveitan, leder Nasjonalt ID-senter

0915-0930

Statssekretæren
Jøran Kallmyr, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet

Del I – Temperaturen på ID-Norge
0930-0950

Misbruk av ID-dokumenter 2013
Nasjonalt ID-senter utarbeider årlige oversikter som viser misbruk av
ID-dokumenter. Vi presenterer de siste tallene og vurderinger på bakgrunn av disse.
Ingunn Nesheim, seniorrådgiver Politidirektoratet / Nasjonalt ID-senter

0950-1020

ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen – status og veien videre
Før jul legger Nasjonalt ID-senter frem sluttrapporten for evaluering av ID-arbeid i
utlendingsforvaltningen. Rapporten foreslår tiltak til forbedringer og tanker om fremtidig
oppfølgning av ID-arbeid.
Hanne Tannvik Svendsen, seniorrådgiver Nasjonalt ID-senter

1020-1045

Kaffe og frukt

1045-1105

Flyteffektivitet og samarbeid på tvers mellom etatene – et praktisk eksempel
Gjennom et målrettet operativt samarbeid har Politiets utlendingsenhet,
Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda oppnådd interessante resultater på
saksbehandlingstid i «Dublinsakene».
Roar Iost, Utlendingsdirektoratet

1105-1125

ID-arbeid hos Skatteetaten: Risikoområder, likebehandling, sikkerhet
Hva ser Skatteetaten på som de største risikoområdene? Hva kan Skatteetaten gjøre på
lokalt og landsdekkende nivå for å sikre likebehandling og regelverksforståelse, og samtidig
på best mulig måte ivareta sikkerheten, minimere forsøk på ID-svindel og ha godt faglig
samarbeid.
Marit Nordsveen Bjørndal, Skatt Øst

1125-1215

Lunsj

Del 2 – Grønt lys. Teknologi som gjør oss bedre
1215-1300

Biometri
Deltagerne får et lynkurs i grunnprinsippene for ansiktssammenligning og får prøve seg på
praktiske oppgaver.
Hvordan kan vi bruke biometri i årene framover?
Cathrine Fari, seniorrådgiver og Frøy Løvåsdal, seniorrådgiver Nasjonalt ID-senter

1300-1325

Mr. Tolstoi discovers Europe
EU Smart Borders skal bidra til en mer effektiv og sikker kontroll med borgere utenfor
Schengen. Kontrollen utnytter de store IT-systemene med databaser som inneholder
biometrisk informasjon, personaliaopplysninger og reiseinformasjon. Vi får et fremtidsbilde
av hvordan grensekontrollen i Schengen vil fungere. Foredraget holdes på engelsk.
Richard Rinkens, Head of Biometrics European Commission

1325-1345

Demonstrasjon av teknisk utstyr
Nasjonalt ID-senter viser fordeler og utfordringer med passlesere og viser fremtidige
løsninger for assistanse over Internett ved dokumentundersøkelser.
Yoran Sandanger, dokumentgransker Nasjonalt ID-senter

1345-1410

Politiets ID-verktøy
Hvor er vi og hva arbeider vi med? Politiet opplyser oss om de tekniske verktøy som er i bruk
og hvilke som i nær fremtid vil bli tatt i bruk i en ID-kontroll.
Håvard Norbø, politiinspektør Politidirektoratet

1410-1430

Kaffe og kake

Del 3 – Helhet og likhet i ID-kontrollen
1430-1455

Kvalitet i saksbehandlingen
This talk deals with the need for a systematic approach to quality within an organisation
and the implications of quality system failure. Particular reference will be made to the
International Standard ISO/IEC 17025 and its role within forensic science. Foredraget holdes

på engelsk.
Stephen Maxwell, Forensic Science Northern Ireland
1455-1525

Potensialet ved bruk av informasjonsressurser for kriminalitetsbekjempelse
ID-kriminalitet er ofte ledd i annen kriminell virksomhet som trygdemisbruk, ulovlig arbeid
og menneskesmugling. Informasjonsflyt mellom forvaltning og politi er nødvendig for
bekjempelse av kriminell virksomhet. Er norsk personopplysningslov i strid med EØS-retten,
og innebærer dette at samfunnets informasjonsressurser ikke utnyttes godt nok for
kriminalitetsbekjempelse?
Bjarne Kvam, førsteamanuensis juridisk fakultet Universitetet i Bergen.

1525-1545

ID-nettverket - En helhetlig ID-forvaltning
ID-nettverket samler en rekke offentlige aktører som ser behovet for en lik vurdering av
identitet. Felles standarder er innført i andre land og vi får vite hvordan vi skal gjøre dette i
Norge.
Camilla E. Dahlin og Knut Ivarson Øvregård, seniorrådgivere Nasjonalt ID-senter.

