


Hjemmelsgrunnlag i UDI

Nytt regelverk
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Litt om oss
• George Farnes

§ Personvernombud i UDI
• Laila Enerstvedt Fimreite

§ Seniorrådgiver i UDI
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Utlendingsforvaltningen
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Før ny forordning
• UDIs behandlingsgrunnlag

§ Ingen særlig lov– og forskriftsregulering 
knyttet til behandling av  
personopplysninger på utlendingsfeltet.

§ Kun enkeltbestemmelser om bruk av 
fingeravtrykk. 

§ Konsesjon fra Datatillsynet for behandling 
av sensitive personopplysninger. Jf
gammel pol § 9 tredje ledd

§ Samtykke på mottaksfeltet
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Samtykke? 

• FOU – Samtykke som 
behandlingsgrunnlag for UDIs behandling 
av personopplysninger.
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Behov for nye hjemler
• Konsesjon
• Lovarbeid
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UDIs hjemmelsgrunnlagmed ny 
forordning

• Lovheimlar sjå art. 6 nr 1e jf. art. 6 nr 3
• Utlendingsloven
• Utlendingsforskriften
• Statsborgerloven
• Statborgerforskriften
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Utl § 83a
Ny utl. § 83 a Behandling av personopplysninger 
Utlendingsmyndighetene kan behandle personopplysninger, herunder 
personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når 
dette er nødvendig for å utøve myndighet eller utføre andre oppgaver etter 
loven her. 

Utlendingsmyndighetene kan behandle personopplysninger som nevnt i 
første ledd når det er nødvendig i forbindelse med tildeling av økonomiske 
ytelser til utlending som er innkvartert etter § 95, ved utøvelse av 
omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere eller i forbindelse med 
assistert retur. 

Kongen kan gi forskrift om behandlingen, blant annet om formålet med 
behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan 
behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av 
automatiserte avgjørelser, adgangen til viderebehandling, utlevering, 
registerføring og tilgang til registre. 
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Utf § 17-7 a og b

• Utlendingsforskriften kap 17

10

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-15-1286/KAPITTEL_17


Informasjon til søkerne

• Personvernerklæring

• Søknadsportalen

• Ved ankomst og intervju av asylsøkere 
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https://www.udi.no/om-udi/utlendingsdirektoratet-udi-sin-personvernerklaring/


Hvor henter UDI opplysninger fra
• Søkeren selv eller personer som har en 

annen sak til behandling 
(opplysningsplikt)

• Andre offentlige etatar om nødvendig 
(elektronisk samhandling)

• Åpne kilder (sosiale medier)
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Bruk av sosiale medier
• Hjemmel i utl og utf, 
• Bl.a. ID-avklaring og vurdere asylgrunnlag
• Ikke relevante opplysninger slettes
• Informerer søkeren, konfronterer om funn og 

korrigerer opplysningene
• Inngår i ordinær bevisvurdering sammen 

med øvrige opplysninger
• Skjuler søk for omverdenen
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Automatiserte avgjørelser
• UDI har delautomatisert enkelte prosesser

§ E-samhandling
§ ADA – vår «robot»

• UDI er i gang med å fatte automatiserte 
avgjerdsler
§ Innvilgelser i familieinnvandringssaker med 

person som har oppholdstillatelse som 
faglært i Noreg – «Fam faglært».
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Begrensninger i 
behandlingsgrunnlag

• Utlendingsfeltet er veldig dynamisk. Det 
kjem regelverksendringer heile tida og de 
må implementeres raskt

• Vanskelig å regulere 
behandlingsgrunnlaget uttømmende og 
veldig detaljert
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www.udi.no


