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Supplerende tildelingsbrev nr. 14 - nasjonalt ID-kort til utenlandske 

statsborgere    

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til brev 8. september 2021 om oppfølging 

av områdegjennomgangen av ID-forvaltningen, der Politidirektoratet (POD) bl.a. ble 

bedt om å bistå i arbeidet med høringsnotatet om utenlandske statsborgeres rett til 

nasjonalt ID-kort. Vi viser også til høringsnotatet 3. mars 2022, til PODs høringssvar 12. 

juli, og til PODs brev 1. september 2022 om struktur for utstedelse av pass og ID-kort.  

 

Supplerende tildelingsbrev nr: 14 - 2022 

Oppdrag: Utrede hvordan nasjonalt ID-kort for utlendinger kan 

iverksettes, samt konsekvensene for politiet av et 

pålegg om iverksettelse. 

Frist for tilbakemelding: 15. desember 2022 

Budsjettkap., post og ev. 

prosjektnr.: 

Kap. 440, Post 01 

 

1. Bakgrunn 

Utvidelse av ordningen med nasjonalt ID-kort til å omfatte utenlandske statsborgere er 

et sentralt element i arbeidet med å styrke norsk ID-forvaltning og den enkeltes egen 

mulighet til å bekrefte og beskytte sin folkeregistrerte identitet. Dette er også bekreftet 

gjennom høringssvarene JD har mottatt etter høringsfristens utløp 3. juni 2022. Disse er 

publisert på regjeringen.no, og er også sendt i kopi til POD. Høringssvarene uttrykker 

bred støtte til arbeidet med å utvide ID-kortordningen til utenlandske statsborgere, og 

tydeliggjør et behov for lansering så raskt som mulig. Det er også et ønske fra 

departementets side. Vi ser imidlertid et behov for å avstemme omfang og framdrift i 
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dette arbeidet mot andre oppgaver som direktoratet er pålagt i 2023, som et grunnlag 

for departementets tildelingsbrev for det kommende året.  

2. Oppdrag – utrede iverksettelse av nasjonalt ID-kort til utlendinger  

Arbeidet med det rettslige grunnlaget for utstedelse av nasjonalt ID-kort til utenlandske 

statsborgere er prioritert i JD. Høringen og det påbegynte lovforslaget om biometrisk 

sammenligning mot utlendingsregisteret følges nå opp med sikte på å kunne fastsette 

og ikraftsette nødvendige tilhørende lov- og forskriftsendringer så snart øvrig 

tilrettelegging i politidistriktene er gjennomført. Den juridiske tilretteleggingen må 

koordineres med den praktiske og tekniske tilretteleggingen for lansering, som POD 

vil ha hovedansvar for. Av hensyn til ønsket fremdrift, gjensidige avklaringsbehov i 

regelverksarbeidet samt behovet for å få oversikt over ev. konsekvenser for pass- og ID-

kortgebyrene, er JD opptatt av at POD igangsetter planleggingen med sikte på å avklare 

lanseringstidspunkt/iverksettelse.  

 

POD bes  

1. bidra etter behov til JDs ferdigstillelse av endringsforskriften og lovforslag 

om hjemmel for biometrisk sammenligning mot utlendingsregisteret 

2. utrede de økonomiske og administrative konsekvensene som er omtalt i 

pkt. 7 i JDs høringsnotat og på s. 11 i PODs høringssvar.  

3. legge en overordnet plan for implementering av nasjonalt ID-kort for 

utlendinger i politiets systemer og organisasjon, jf. også punkt 2. 

4. vurdere konsekvensene for politiets utviklingsportefølje og øvrige 

oppgaveløsning av å gjennomføre denne planen. 

2.1 Forhold som er vektlagt/føringer for oppdraget 

Tidspunkt for iverksetting må planlegges i dialog med JD som ansvarlig for 

regelverksarbeidet, og det vil være nødvendig med tett kontakt og utdypende, 

justerende og/eller supplerende dialog mellom JD og POD underveis. Vi ber om et 

foreløpig svar på punktene over innen 15. desember 2022. Det kan bli nødvendig å 

be om innspill til punkt 2 før dette tidspunktet, av hensyn til arbeidet med lovforslaget 

om biometrisk sammenligning mot utlendingsregisteret. 

 

POD bes utpeke en kontaktperson for oppdraget. JDs kontaktperson for løpende dialog 

og avklaringsbehov vil være fagdirektør Merethe Rein (merethe.rein@jd.dep.no). 

 

Med hilsen 

 

 

Inge Dokken 

ekspedisjonssjef 

Birgitte Istad 

mailto:merethe.rein@jd.dep.no
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avdelingsdirektør 
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