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Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 21. juni 2013.  

 

Utenriksdepartementet (UD) har følgende kommentarer vedrørende vurderingen om å 

legge Nasjonalt ID-senter (NID) inn i Kripos for å utnytte og utvikle felles kompetanse 

og kapasitet, jf. 12.7.2, tredje avsnitt.  

 

UD benytter seg i stor grad av NIDs kompetanse og tjenester. Dette gjelder først og 

fremst i forbindelse med opplæring av ansatte ved norske utenriksstasjoner i person- og 

dokumentkontroll. NID har i økende grad bidratt med sin kompetanse for deler av UDs 

utreiseforberedende opplæring for utsendte medarbeidere, ved regionale samlinger og 

ved opplæringssamlinger for lokalt ansatte. NID har også i noen tilfeller gitt bistand 

med vurdering av dokumentekthet i enkeltsaker. Videre har NID bidratt til 

kompetanseheving ved at UDs ansatte gis tilgang til de begrensede delene av NIDs 

hjemmeside, rapporter og referansedatabaser, og til NIDs e-læringsprogram.  

 

NID bidrar med andre ord i betydelig grad med sin kompetanse pr i dag, og det antas at 

behovet for NIDs tjenester vil være økende i omfang i årene fremover.  

 

For UD er det vesentlig at NID får tilstrekkelige ressurser til å bistå utenrikstjenesten 

slik det er beskrevet ovenfor. Det høres fornuftig ut at kompetansen samles i ett 

fagmiljø for å utnytte og utvikle felles kompetanse og kapasitet, og at dette kan 

innebære en effektivisering. Utenrikstjenesten vil i fremtiden ikke kunne bruke 

ressurser til meroppgaver eller økt ansvar for de oppgavene som NID ivaretar overfor 

vår del av utlendingsforvaltningen. Av den grunn er det vesentlig for UD at NID også 
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etter omorganiseringen vil kunne opprettholde sin virksomhet overfor 

utenrikstjenesten og at vi beholder vårt samarbeid med dette fagmiljøet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kristian Jervell 

fung.avdelingsdirektør 
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