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Høring – over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af
biometri mv.)
Ved e mail af 10. februar 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet anmodet
om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte lovforslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Formålet med lovforslaget er først og fremmest at styrke identitetskontrollen på
udlændingeområdet ved at give myndighederne bedre muligheder for at optage,
opbevare og behandle biometriske data om udlændinge med henblik på at sikre, at en
udlænding, der indrejser i landet, er den samme person, som søgte om indrejse, at
udlændingen ikke tidligere har søgt om opholdstilladelse under en anden identitet, at
identificere udlændinge, der opholder sig ulovligt i landet, og tilsvarende tilfælde. I
disse tilfælde skal der kunne optages fingeraftryk og optages fotos af den
pågældende, der skal opbevares i 30 år for ikke EU-borgere.
Fingeraftrykkene skal opbevares i et særligt register, der føres af
Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Fingeraftrykkene kan behandles af udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet,
politiet, SKAT og kommunerne.
Det fremgår imidlertid af bemærkningerne til lovforslaget, at dataene ikke kun kan
anvendes som et vigtigt værktøj til hurtig og effektiv identitetsfastlæggelse, men at
lovforslaget også skal styrke politiets mulighed for at opklare anden kriminalitet, som
f.eks. dokumentfalsk og identitetstyveri, samt afdække socialt bedrageri.
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Advokatrådet anerkender behovet for hurtigt at kunne fastlægge udlændinges
identitet ved indrejse eller ophold her i landet. Det forekommer imidlertid
retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at det er nødvendigt at opbevare de biometriske
data for herboende udlændinge i en så lang periode som 30 år.
I medfør af persondataloven må data ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der
er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Det er
ministeriets opfattelse, at den foreslåede 30 års regel er i overensstemmelse med
databeskyttelsesloven.
Ministeriet anfører, at udlændinge, der opholder sig her i landet, og som gør brug af
en falsk identitet, kan udgøre en sikkerhedsrisiko, og det er derfor afgørende, at
myndighederne kender identiteten på den pågældende. Det vil også i forhold til
opklaring af anden kriminalitet være afgørende for myndighedernes arbejde.
Advokatrådet er enigt i, at det er vigtigt at kende identiteten på udlændinge, der bor
eller opholder sig her i landet, men efter en hidtidig gældende opbevaringsperiode på
10 år – og henset til at mange pas fremover skal indeholde pasindehaverens
fingeraftryk – forekommer en 30 årig periode uproportionel.
Det forekommer også retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at dette register skal danne
bagrund for efterforskning af mulige andre kriminelle forhold end sløring af identitet,
idet såvel politi som myndigheder, såsom SKAT og kommuner, skal have adgang til
at anvende registeret for at afdække f.eks. socialt bedrageri.
Udlændinge, der opholder sig her i landet, men som mistænkes for at begå
kriminalitet, bør behandles efter retsplejelovens regler om optagelse af fingeraftryk
og foto efter de regler, der gælder for politiets efterforskning, og med de
retssikkerhedsgarantier, der gælder for denne efterforskning.
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Torben Jensen
samfund@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk
2

