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Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med
forskrifter og utlendingsforskriften

Vi viser til departementets brev av 25. juni 2009 om høring - endringer i introduksjonsloven og
statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften.

Skattedirektoratet har følgende merknader til høringsnotatets punkt 9. Innføring av et nytt
oppholdsbevis.

Direktoratet forutsetter at oppholdsbeviset skal inneholde fødsels- eller D-nummer. Reelt sett
innebærer dette at vedkommendes identitet allerede er kontrollert av folkeregistermyndig-
heten. Vi viser her til at det for å få D-nummer må  legges  frem ID-dokument som
tilfredsstiller kravene i folkeregisterforskriften § 2-7 annet ledd. For personer som skal
bostedsregistreres, er dette etter lov om folkeregistrering et krav om at det fremlegges pass
eller tilsvarende. Disse regler er i samsvar med legitimasjonskravene i hvitvaskingsloven, dog
slik at man i folkeregistersammenheng også krever opplysning om statsborgerskap. I
forvaltningspraksis har man ved siden av pass eller godkjent nasjonalt ID-kort (som i
hovedsak gjelder land i Europa), godtatt asylsøkerbevis der det er krysset av for at identiteten
er kontrollert. I mangel av slike dokumenter har man etter en konkret vurdering godtatt
UDIs brev om oppholdstillatelse med påstiftet bilde med stempel av vedkommende person.

Det krav vi således har til oppholdsbevisets innhold er at personopplysningene er 100 prosent
lik tilsvarende opplysninger i Det sentrale folkeregister (DSF), slik at endrede opplysninger
om personens navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap ikke kan knyttes til et fødsels- eller
D-nummer før endringene er registrert i DSF. Dette innebærer i likhet med norsk pass at
opplysninger om personen genereres fra Det sentrale folkeregister. Hvis ikke det gjøres, er det
grunn til å tro at beviset vil få begrenset verdi som legitimasjon.

Skattedirektoratet vil for øvrige reise spørsmål om det er grunnlag for også å se på behovet for
å kunne legitimere seg for den gruppen som får en oppholdstillatelse som ikke danner
grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Denne gruppen vil kunne legitimere seg med
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asylsøkerbevis frem til vedtakstidspunktet, men etter vedtakstidspunktet vil de ikke være i
stand til å oppfylle legitimasjonskravet.
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