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Høring  -  Endring av utlendigsforskriften  -  sletting av fingeravtrykk i
utlendingsregisteret  -  innspill fra IMDi

IMDi viser til høringsbrev av 9.6.2010 om endringer i utlendingsforskriftens regler om
sletting av fingeravtrykk i utlendingsregisteret.

Mange viktige samfunnshensyn tilsier at myndighetene må kunne føre
identitetskontroll av utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge. Det blir på
dette området sentralt at regelverket ivaretar den enkelte utlendings krav på
personvern samtidig som myndighetenes legitime krav til kontroll effektivt kan
gjennomføres. IMDi sine kommentarer til forslaget til endringer gjelder reglene for
sletting av fingeravtrykk for utlendinger som er innvilget lovlig opphold i landet. Den
delen av forslaget som omhandler personer med endelig avslag, men som det ikke er
klart har forlatt landet, faller utenfor IMDi sitt mandat.

4.2. Sletting ved innvilget oppholdstillatelse, jf. Utlendingsforskriften § 18-4
første ledd
IMDi er positive til forslaget om å endre utlendingsforskriftens § 18-4 første ledd slik
at bestemmelsens ordlyd blir i tråd med det som er gjeldende praksis. Ut fra hensyn
til forutberegnlighet for den enkelte er det viktig at en naturlig språklig forståelse av
ordlyden og praksis ved anvendelsen av bestemmelsen er så sammenfallende som
mulig.

Etter dagens regleverk skal fingeravtrykk i utlendingsregisteret slettes ved innvilgelse
av permanent oppholdstillatelse uavhengig av om identiteten er dokumentert. Denne
regelen foreslås opphevet slik at personer med permanent oppholdstillatelse uten
dokumentert identitet forblir registrert frem til eventuell senere innvilgelse av
statsborgerskap. Den mest praktiske bruk av fingeravtrykk i denne perioden vil være
i forbindelse med etterforskning av kriminalitet. Til sammenligning er det for resten



av befolkningen kun de som har vært etterforsket for kriminelle handlinger som har
sine fingeravtrykk registrert i søkbar form i det alminnelige fingeravtrykksregisteret.
Mange av de personene som ikke kan fremvise dokumentasjon på sin identitet har
sin bakgrunn fra land uten fungerende sentralmyndighet og følgelig ikke selv er å
bebreide for den situasjonen de er i. IMDi ser det som problematisk at denne gruppen
må innfinne seg med å ha sine fingeravtrykk registrert og søkbare på lik linje med
personer som har vært etterforsket for kriminelle handlinger uten å ha begått
lovbrudd selv.
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