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Høring - Endringer  i  utlendingsloven m.m. utvidet bruk av
biometri i utlendingssaker

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser til forslag til endringer i utlendingsloven og
utlendingsforskriften som er sendt på høring.  I  tillegg er det foreslått endringer i
politiregisterforskriften, statsborgerloven og —forskriften, passloven og ID—kortloven.
Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i
utlendingssaker og saker om statsborgerskap.

Generelt vil PST påpeke at det er av stor viktighet for tjenestens oppgaveløsning at den
korrekte identiteten til personer som søker asyl eller opphold i Norge er kjent. Som
departementet påpeker i høringsnotatet er bruk av falske identiteter en sikkerhetstrussel,
og juks med identiteter er en alvorlig utfordring.

PST har ved flere anledninger understreket viktigheten av godt arbeid i førstelinjen når
det gjelder id-fastsettelse, både gjennom grundig kontroll men også ved at det tas
fingeravtrykk av alle som søker opphold i Norge.

Som det fremkommer tar politiet i dag fingeravtrykk i oppholdssaker der det er søkt fra
utlandet etter ankomst. Forslaget sier at det i fremtiden som hovedregel skal gjøres ved
utenriksstasjon, før innreise. Dette vil være et klart fremskritt. Det foreslås at
utlendinger kan innkalles til kontroll av fingeravtrykk og ansiktsfoto etter innreise. Dette
vil legge til rette for at man har mulighet for å verifisere at identisk person er ankommet
riket som personen som avleverte søknaden.

PST mener det ville innebære en ytterligere forbedring dersom alle ble avkrevd oppmøte

hos politiet etter innreise til Norge for avleggelse av biometri og verifisering mot den som
ble avlagt i utlandet. Dette burde ikke innebære uforholdsmessig inngripen, ettersom
myndighetene allerede samler inn opplysningene. Fremgangsmåten har for øvrig allerede
vært benyttet for syriske overføringsflyktninger som har kommet til Norge fra Tyrkia,
Jordan og Libanon. Politiets utlendingsenhet deltok ved uttakene og tok opp fingeravtrykk
og foto. Fingeravtrykkene ble verifisert ved ankomst Oslo lufthavn. Norske myndigheter
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kan dermed være sikre på at utlendingen som fikk tillatelse var identisk med
vedkommende som var blitt intervjuet av PU, UDI og IMDi, med PST i en støttefunksjon.

Når det gjelder lagringstid ser tjenesten positivt på at denne utvides, og støtter
departementets forslag.

For øvrig har ikke PST merknader til forslagene.

Roger Berg

Ass. Sjef PST

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.


