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Høring — Forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av utenlands-
ke arbeidstakere i Norge

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 27. juni i år med forslag om end-
ringer i reglene om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere i Norge og vår
utsatte frist for tilbakemelding 14. oktober i år.

Høringsinstansene er oppfordret til å uttale seg dersom endringer i reglene om når en
person skal anses bosatt i Norge etter folkeregisterregelverket vil få direkte eller indi-
rekte betydning for regelverk på deres område. Justisdepartementet har innhentet vur-
deringer av dette spørsmålet fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda
(UNE) og politiet.

Det er etatenes oppfatning at Finansdepartementets forslag verken vil få direkte eller
indirekte betydning for reglene om arbeid og opphold i Norge etter utlendingsregel-
verket. Endringene er særlig vurdert i tilknytning til EØS-regelverket og til tredjelands-
regelverket. Justis- og politidepartementet har på denne bakgrunn ingen merknader til
forslaget.

I det følgende formidles innspill fra etatene vedrørende moderniseringsprosessen ved
folkeregisteret.

UDI understreker på generelt grunnlag at det er uheldig at personer som oppholder
seg mer eller mindre fast i Norge, ikke registreres i folkeregisteret (men i D-
nummerregisteret), uavhengig av de direkte juridiske konsekvensene av å ikke regist-
rere denne foreslåtte populasjonen som bosatt. Det er i dag svært få opplysninger som
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folkeregistermyndighetene registrer på personer med D-nummer, og er opplysningene
først registrert blir de ikke oppdatert selv om det skjer endringer. Dette bidrar til redu-
sert kontroll, dårligere kvalitet i opplysningene og man risikerer at myndighetene ikke
forholder seg konsekvent til utlendingen. I det pågående arbeidet med modernisering
av folkeregisteret har UDI derfor tatt til orde for at D-nummerpopulasjonen inngår som
en ordinær del av det sentrale folkeregisteret, og at spørsmålet om en person er bosatt
eller ikke registreres som en statusopplysning på personen.

Oslo politidistrikt er positive til moderniseringsprosessen ved folkeregisteret dersom
dette innebærer at D-nummerpopulasjonen innlemmes i folkeregisteret, slik at om en
person er bosatt eller ikke bosatt inntas som en statusopplysning på personen. Politiet
slutter seg til tankegangen om at myndighetene bør ha en viss kontroll og tilgang på
opplysninger om bosted for personer som skal være i Norge over lengre tid, herunder
er Oslo politidistrikt positive til den økte identitetskontrollen ved rekvirering av D-
nummer. Politiet har merket seg, og vært involvert i, saker hvor det har blitt rekvirert
D-nummer fra skatteetaten på falske identiteter. Dersom D-nummerregistreringer inn-
lemmes i folkeregisteret, vil det kunne innebære en oversikt over opplysninger og end-
ringer som skjer, og mulig kunne forhindre rekvirering av D-nummer på falske identite-
ter.

Tillatelse til arbeid forutsetter at arbeidstakeren faktisk oppholder seg i Norge. UDI kan
i noen tilfeller gi oppholdstillatelse selv om det konkrete tilbudet om heltidsarbeid ikke
er sammenhengende, for eksempel oppholdstillatelse til faglærte. Ett moment i vurde-
ringen er da samlet varighet av oppholdet/arbeidet i Norge. UDI bemerker at folkere-
gistrert bosted i en del tilfeller brukes i saksbehandlingen som dokumentasjon på i
hvilke perioder søkeren har oppholdt seg i Norge, og eventuelt at ektefeller bor sam-
men i familieinnvandringssaker. (Sistnevnte tilfelle vil imidlertid ikke være aktuelt her,
da situasjonen som omfattes av høringsforslaget, er at utlendingen pendler til Norge og
er bosatt i felles hjem med ektefelle og/eller barn i et annet land.)
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