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Saken gjelder forslag til endringer i utlendingsloven med sikte på å gi bruk av
Sehengen-standardisert oppholdskort en rettslig forankring.

Riksarkivaren har ingen merknader når det gjelder forslaget om å gi en lovhjemmel
for bruk av standardisert oppholdskort. I forslagene til nye §§ 100a og 100b i
utlendingsloven er det imidlertid tatt inn bestemmelser om sletting av biometrisk
personinformasjon som innhentes som ledd i produksjon og bruk av identitetskortet.
Dette kan lett oppfattes som regler som kommer i strid med bestemmelsene om
kassasjon m.m. i § 9 i lov 04.12.1992 nr. 126 om arkiv, og vi finner det derfor riktig
å kommentere dette.

Samme problemstilling som antydet ovenfor oppstod i sin tid i arbeid med endringer
i passloven med sikte på å hjemle bruk av biometrisk informasjon i pass. Vi ble den
gangen enig med departementet om at sletting av informasjon som innhentes i
forbindelse med produksjon av dokumentet og ved kontroll i forbindelse med
grensepassering og lignende, i arkivlovens forstand kunne betraktes som
arkivbegrensning og ikke kassasjon, jf. forskrift 11.12.1998 nr. 1193 om offentlege
arkiv, §§ 3-18 og 3-19. For å unngå uklarhet og eventuell uheldig presedens mente
vi imidlertid at det var viktig å få markert at bestemmelsene ikke var i strid med
bestemmelsene i arkivloven. Passloven § 6a fikk derfor et femte ledd med referanse
til arkivloven.

Vi mener at forholdet bør kunne løses på samme måte i utlendingsloven som i
passloven. Vi foreslår at nye §§ 100a og 100b i utlendingsloven gis følgende tillegg
til det forslag som er på høring, som henholdsvis tredje og femte ledd:
Bestemmelsene om kassasjon i lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 9 bokstav c
og d er ikke til hinder for sletting, jf forskrift 11.12.1998 nr. 1193 om offentlege
arkiv §§ 3-18 og 3-19.
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Dersom det trengs ytterligere avklaring rundt det forholdet vi her har tatt opp, tar vi
gjerne et møte med departementet, eventuelt med Kulturdepartementets
medvirkning.
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