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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I PASSLOVEN 

 

 

NTL har mottatt høringssvar fra våre medlemmer i Skatteetaten. Vi har følgende 

kommentarer til de foreslåtte endringene som angår notatets punkt 5.2.3 Utlevering av 

opplysninger fra passregisteret til andre myndigheter, mv.  

 

Vi anser det for avgjørende at den foreslåtte endringen i form av en taps- og 

verifikasjonstjeneste blir ett av flere fremtidige verktøy øvrige aktører kan ta i bruk. 

Imidlertid vil en slik løsning alene ha store svakheter da den kun vil bekrefte at et pass 

med spesifikt serienummer faktisk er utstedt. De siste 20 årene har bruk av falske 

identiteter vært utbredt. I løpet av de siste 5 årene har misbruk av reelle EØS-identiteter 

registrert i norske systemer som Folkeregisteret og Brønnøysundregistrene blitt mer vanlig.   

 

Ansatte i Skatteetaten er kjent med at enkelte klarer å skaffe til veie falske ID-dokumenter 

slik at man kan utgi seg for å være EØS-borgere i Norge og dermed benytte de rettigheter 

og forenklinger som finnes for denne gruppen innenfor EØS-avtalen og Schengen-

samarbeidet. De falske ID-dokumentene baserer seg på en etterlikning av allerede utstedte 

pass og vil ofte inneholde både korrekt serienummer knyttet til rett identitet, men med foto 

av bruker. 

 

Arbeidsgivere i useriøse bedrifter har tilgang til opplysninger om ekte registrerte EØS-

identiteter. Bedriftene er ofte knyttet til nettverk som bedriver fiktiv fakturering og allerede 

inngår i organisert kriminell aktivitet. Dette muliggjør arbeidslivskriminalitet gjennom 

utnytting av personer i en sårbar situasjon.  

Ansatte i Skatteetaten opplyser at metoden går ut på at arbeidsgivere i kriminelle nettverk 

knytter til seg arbeidstakere fra EØS til Norge ved arbeidstilbud. Disse EØS-borgerne 

registrerer seg som de skal for så å bli registrert i det sentrale folkeregisteret. Arbeidsgiver 



 

 

sørger for at vedkommende etablerer enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene. På 

denne måten sitter de kriminelle med alle personopplysninger, kopi av pass, tilgang til d-

nummer/ fødselsnummer og organisasjonsnummer, som de siden bruker og distribuerer til 

sine arbeidstakere med falske ID-kort/pass. Øvrige aktører vil i slike tilfeller ved hjelp av en 

taps- og verifikasjonstjeneste få bekreftet at passet eksisterer, noe som vil kunne 

underbygge at en ikke-legal innehaver av identitetsdokumentet, er reell innehaver. Med 

bakgrunn i kjent risiko med misbruk av ekte identiteter må denne tjenesten kombineres 

med andre typer verktøy, som biometri. Vi ber departementet utrede hvordan en slik 

løsning kan tas i bruk uten at det går på bekostning av gjeldende regler knyttet til 

taushetsbelagt informasjon. 
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