
 

  

 

Respons 
2. juli 2021 

Uganda: Statsborgerskap, pass og nasjonalt ID-
kort 

– Hvem anses som ugandisk statsborger? 

– Tillater Uganda dobbelt statsborgerskap? 

– Hva kreves for å søke om pass i Uganda? 

– I hvilken grad er det mulig å søke om ugandisk pass utenfor Uganda? 

– Må søker møte personlig ved søknad om og henting av pass? 

– Hvordan skaffer man seg nasjonalt ID-kort i Uganda? 

– I hvilken grad etterprøver ugandiske myndigheter opplysningene som oppgis ved 

søknad om nasjonalt ID-kort? 

– I hvilken grad er ugandere registrert i nasjonalregisteret? 

– I hvilken grad har ugandere nasjonalt ID-kort? 

– I hvilken grad trenger de nasjonalt ID-kort i hverdagen? 

Innledning 

Denne responsen belyser en rekke utvalgte spørsmål knyttet til ugandisk 

statsborgerskap, søknad om pass i og utenfor Uganda, samt nasjonalregister og 

nasjonalt ID-kort. Responsen bygger i all hovedsak på åpent tilgjengelige kilder, 

da Landinfo grunnet koronapandemien ikke har kunnet gjennomføre en 

informasjonsinnhentingsreise til Uganda. Dette medfører at enkelte forhold, 

spesielt knyttet til praktiseringen av lovverk, fremstår som noe uklare. Denne 

responsen gir derfor ingen vurdering av notoriteten til ugandiske pass og ID-kort. 

Ugandisk statsborgerskap 

Reglene for ugandisk statsborgerskap fremgår i grunnlovens kapittel 3 og 

Citizenship and Immigration Control Act av 1999. Artikkel 9 i grunnloven slår 

fast at enhver person som var borger da grunnloven trådte i kraft i 1995, fortsatt er 

borger av Uganda. Grunnloven slår videre fast at statsborgerskap kan tilegnes 

enten ved fødsel, gjennom registrering eller naturalisering. Denne responsen gir 
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ingen uttømmende redegjørelse av regelverket, men viser til enkelte 

hovedmomenter. 

Erverv av statsborgerskap ved fødsel 

Reglene for statsborgerskap ved fødsel fremgår av grunnlovens artikkel 10 og 

seksjon 12 i Citizenship and Immigration Control Act. Her fremgår det at enhver 

person født i Uganda med en forelder eller besteforelder som er eller var medlem 

av et av landets 56 urfolk,1 og enhver person født i eller utenfor Uganda med en 

forelder eller besteforelder som var borger av Uganda på fødselstidspunktet til 

personen, erverver ugandisk statsborgerskap ved fødsel. 

Erverv av statsborgerskap gjennom registrering 

Reglene for erverv av statsborgerskap gjennom registrering fremgår av 

grunnlovens artikkel 12, samt seksjon 14 og 15 i Citizenship and Immigration 

Control Act. Statsborgerskap gjennom registrering gis etter søknad blant annet til 

personer som har vært gift med en ugandisk borger i minst fem år eller som har 

oppholdt seg lovlig i Uganda i minst ti år.  

Personer som innvilges ugandisk statsborgerskap gjennom registrering får utstedt 

et «certificate of registration as a citizen of Uganda» (Keene–Mugerwa 2020; 

Citizenship and Immigration Control Act seksjon 15 punkt 2). 

Erverv av statsborgerskap gjennom naturalisering 

Reglene for erverv av statsborgerskap gjennom naturalisering fremgår av 

grunnlovens artikkel 13, samt seksjon 16 i Citizenship and Immigration Control 

Act. Statsborgerskap gjennom naturalisering kan innvilges etter søknad. En rekke 

kriterier må da være oppfylt, herunder blant annet 20 års opphold i Uganda, 

tilstrekkelig språkkunnskaper og at vedkommende innehar en «god karakter». 

Personer som innvilges ugandisk statsborgerskap gjennom naturalisering får 

utstedt et «certificate of naturalisation» (Keene–Mugerwa 2020; Citizenship and 

Immigration Control Act seksjon 16 punkt 2). 

Dobbelt statsborgerskap ble tillatt i 2009 

Grunnlovens artikkel 15 og seksjon 19 i Citizenship and Immigration Control Act 

av 1999 forbød dobbelt statsborgerskap inntil 2009, men ble da endret til å tillate 

dette (Citizenship and Immigration Control Amendment Act av 2009). I dag kan 

ugandiske borgere ha to statsborgerskap, hvorav et er ugandisk (DCIC u.d.b). 

 
1 Disse urfolkene er listet opp i grunnlovens «Third Schedule». 
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Søknad om pass 

Ifølge World Bank (2018, s. 10) har under to prosent av ugandiske borgere pass. 

Ugandiske borgere trenger ikke pass for å reise til nabolandene Kenya og Uganda, 

da disse aksepterer ugandisk ID-kort (se under) som reisedokument (World Bank 

2018, s. 22). 

Ugandiske pass utstedes av Directorate of Citizenship and Immigration Control 

(DCIC). Rutiner for søknad om pass ved passkontor i Uganda er detaljert 

beskrevet på nettsidene til DCIC (u.d.a). Her fremgår det at søkere må fylle ut en 

elektronisk søknad på www.passports.go.ug, betale en avgift på 250 000 

ugandiske shilling, dvs. cirka 580 norske kroner (Xe 2021), og bestille time ved et 

passkontor (via samme nettside). Hovedpasskontoret er lokalisert i Kampala, men 

det finnes også en rekke passkontor i ulike deler av landet. 

Underlagsdokumenter 

Ved oppmøte på passkontoret må søkere medbringe følgende 

underlagsdokumenter: 

• Kopi av nasjonalt ID-kort 

• Kopi av nasjonalt ID-kort til «recommender» 

• Anbefalingsbrev fra «recommender» 

Det er noe uklart hva en «recommender» er, utover at vedkommende må være 

ugandisk borger. Thomson Reuters Foundation et al. (2019, s. 17) viser til at det 

må være en ugandisk borger med god anseelse i form av sitt yrke. Ifølge Ugandas 

ambassade i København (e-post av 24. februar 2021) må det være en ugandisk 

borger som «kjenner søkeren godt». Det er uklart hvorvidt det følger et ansvar 

med rollen som «recommender».  

Søknader avgjøres av DCID (u.d.). Søkere varsles av passkontoret de søkte ved 

når passet er klart for henting. Ifølge nettsiden til DCIC (u.d.a) fremstår det som 

om søkere må møte personlig ved henting av pass. 

Søknad om pass til mindreårige 

Ved søknad om pass til mindreårige, kreves følgende underlagsdokumenter: 

• Samtykkeskriv fra foreldre 

• Kopi av foreldres pass og nasjonalt ID-kort 

• Kopi av barnets fødselsattest 

Søknader om pass til mindreårige foretas i praksis av barnets foreldre på vegne av 

barnet, men barnet må møte personlig ved søknad (Thomson Reuters Foundation 

et al. 2019, s. 18). Det er uklart om mindreårige må møte personlig ved henting av 

pass. 
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Søknad om fornyelse av pass 

Ved søknad om fornyelse av pass må også kopi av det gamle passet medbringes. 

Ifølge Thomson Reuters Foundation et al. (2019, s. 19) kan pass fornyes av en 

tredjepart, dvs. at søker ikke må møte personlig ved søknad om dette. 

Søknad om (fornyelse av) pass i utlandet 

Kun barn født i utlandet av foreldre med ugandisk pass kan søke om 

førstegangspass utenfor Uganda (Thomson Reuters Foundation et al. 2019, s. 19; 

Ugandas ambassade i Berlin, e-post 16. april 2021; Ugandas ambassade i 

København, e-post 16. april 2021). Andre kan kun søke om fornyelse av pass ved 

ugandiske utenriksstasjoner. 

Nærmeste sted å søke om ugandisk pass fra Norge er Ugandas ambassade i 

København, men vedkommende kan også søke om pass ved andre 

utenriksstasjoner i Europa (Ugandas ambassade i København, e-post 19. 

november 2020). 

Søknadsprosessen og underlagsdokumenter 

I likhet med søknadsprosessen i Uganda, krever også søknad ved utenriksstasjoner 

at søker fyller ut elektronisk søknad på www.passports.go.ug og betaler avgift. 

Avgiften er i utgangspunktet den samme (250 000 ugandiske shilling), men 

personer som søker om pass utenfor Uganda må i tillegg betale en kureravgift på 

10 000 ugandiske shilling (Ugandas ambassade i København, e-post 24. februar 

2021).  

Ved søknad ved utenriksstasjoner er det ikke et absolutt krav å fremlegge 

nasjonalt ID-kort. Ugandas ambassade i København (u.d.) viser til at søker må 

medbringe kopi av nasjonalt ID-kort «if you have it». Ugandas ambassade i Berlin 

(2020) utdyper dette: 

Government is aware that a number of Ugandans in the diaspora have not 

yet acquired National ID cards due to geographical challenges. Therefore, 

an applicant who has not yet acquired a National ID will not be required to 

provide his/her National Identification card. 

The applicant will, however, be required to schedule an appointment with 

our Embassy in Berlin for a face-to-face interview so as to enable the 

Consular Officer ascertain the applicant's nationality. The applicant MUST 

also bring along a copy of a Recommender's National ID when coming for 

the face-to-face interview at the Embassy. 

I tillegg til anbefalingsbrev fra «recommender» og kopi av «recommender» sitt 

nasjonale ID-kort, må personer som oppholder seg i Norge også fremlegge kopi 
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av oppholdstillatelse i Norge (Ugandas ambassade i København (u. d.), samt e-

poster av 19. november 2020 og 24. februar 2021). 

Må søkere møte personlig ved søknad om og/eller henting av pass ved 
ambassaden? 

I e-post av 14. oktober 2020 opplyste Ugandas ambassade i København at søkere 

normalt må møte personlig ved ambassaden for intervju og innlevering av 

nødvendige dokumenter, men at det grunnet koronapandemien var mulig å sende 

nødvendige dokumenter til ambassaden og gjennomføre intervjuet på telefon. Da 

Landinfo noen måneder senere kontaktet ambassaden med spørsmål om dette 

fortsatt var tilfellet, svarte ambassaden (e-post av 19. april 2021) at alle søkere må 

møte personlig på ambassaden for intervju. Her er det altså uklart hvorvidt det en 

kort periode var mulig å søke om pass uten personlig fremmøte. 

Ifølge Ugandas ambassade i København (e-post 6. oktober 2020) får søkere 

beskjed av ambassaden når passet er klart for henting. Søkere kan da enten hente 

passet på ambassaden eller få det tilsendt. 

Innføring av e-pass og utfasing av maskinlesbare pass 

Uganda gikk 7. desember 2018 fra å utstede maskinlesbare pass til bare å utstede 

elektronisk pass (e-pass) til borgere (Ministry of Internal Affairs 2021). De gamle 

(maskinlesbare) passene skulle i utgangspunktet fases ut innen 31. januar 2021. 

Grunnet koronapandemien, har denne fristen blitt forskjøvet til 4. april 2022. 

Dette betyr at også gamle pass inntil da fortsatt kan benyttes som gyldig 

reisedokument. 

Nasjonalregister og nasjonalt ID-kort 

Ugandiske myndigheter startet i 2014 et storstilt prosjekt for å registrere landets 

befolkning (Karanicolas 2019; World Bank Group 2018, s. 1 og 8). Prosjektet ble 

videreført og landets sivilregistrering ble reformert i 2015 gjennom nytt lovverk; 

Registration of Persons Act (registreringsloven) og Registration of Persons 

Regulations (registreringsforskriften), som også inkluderte opprettelsen av et nytt 

statlig organ, National Identification and Registration Authority (NIRA), med 

ansvar for registrering av personer, fødsler og dødsfall.2 Før dette hadde ulike 

statlige organer ansvar for dette.  

 
2 Ansvaret for å registrere fødsler og dødsfall, samt utstede fødsels- og dødsattester, ble overført 

fra Uganda Registration Services Bureau til NIRA den 1. januar 2016 (World Bank 2018, s. 1 og 

13). 
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Dette avsnittet gir en kort redegjørelse av sentrale elementer ved dette systemet, 

herunder registrering i nasjonalregisteret og utstedelse av nasjonalt ID-kort. Også 

utlendinger med lovlig opphold omfattes av dette systemet, men responsen 

omtaler ikke disse. Registrering og utstedelse av ID-kort til flyktninger i Uganda 

håndteres ikke av NIRA, men av Department of Refugees i Office of the Prime 

Minister (Landinfo 2021).3 

Registrerings- og utstedelsesprosess 

Alle ugandiske borgere i og utenfor landet er pålagt å registrere seg i 

nasjonalregisteret, jf. registreringslovens seksjon 54. Det er vedkommende selv 

som er ansvarlig for å bli registrert (Kadilo 2020). Foreldre er ansvarlige for å 

registrere barn under 18 år.  

Registreringen skal skje ved personlig fremmøte ved nærmeste NIRA-kontor 

(GSMA 2019, s. 8) «located in the area where the person resides or originates», jf. 

registreringsforskriftens seksjon 11.  

For å registreres må vedkommende fylle ut et søknadsskjema kalt «Application 

for registration and national identification card». Skjemaet ber om en rekke 

opplysninger, herunder navn, fødselsdato, fødested, etnisitet («indigenous 

community»), bostedsadresse, yrke, utdanning, sivilstatus, eventuelt navn på 

ektefelle og barn, samt foreldres navn og fødested (forskriftens seksjon 10).  

Personer som har blitt borgere gjennom registrering eller naturalisering, skal 

fremvise kopi av henholdsvis «certificate of registration or naturalisation» utstedt 

av National Citizenship and Immigration Control Board (NCIB), jf. lovens 

seksjon 55. 

Søker må videre avlegge alle (ti) fingeravtrykk og et ansiktsfoto (GSMA 2019, s. 

7; World Bank Group 2018, s. 22). Søker skal få kopi av søknadsskjema, samt 

kvittering på at hun/han har søkt, jf. forskriftens seksjon 15. 

Personer som registreres i nasjonalregisteret som ugandiske borgere, får utstedt et 

unikt ID-nummer («national idenficitation number» – NIN), jf. lovens seksjon 68. 

NIN består av 14 sifre (World Bank 2018, s. 22).  

Personer over 16 år får videre utstedt et nasjonalt ID-kort («national identification 

card»), jf. forskriftens seksjon 21.Søker skal få beskjed av NIRA når kortet er 

klart for henting, jf. forskriftens seksjon 22. Kortet skal i utgangspunktet hentes 

ved personlig oppmøte, men forskriften åpner for at andre kan hente kortet hvis de 

har nasjonalt ID-kort, signert fullmakt og kvitteringen som søker mottok ved 

registrering. Personer som var under 16 år da de registrerte seg, kan be om kortet 

så snart de fyller 16 (Kadilo 2020). 

 
3 Landinfo har publisert et eget temanotat om forhold for flyktninger i Uganda (se Landinfo 2021). 
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Det er gratis å skaffe seg nasjonalt ID-kort første gang, men deretter må man 

betale for kortet (NIRA u.d.). Å erstatte et tapt kort koster 50 000 ugandiske 

shilling, noe som tilsvarer cirka 120 norske kroner (Xe 2021). 

Tiden det tar fra registrering til ID-kortet er klart for henting, varierer i tid og sted. 

Ifølge avtroppende leder for NIRA, tar det i dag cirka tre uker, mens det i 2020 

tok tre måneder (Draku 2021). Etter Landinfos vurdering kan det være grunn til å 

stille spørsmål ved dette, ikke minst fordi det er uklart i hvilken grad 

koronasituasjonen kan ha påvirket antall søknader. Daily Monitor (2020) viser til 

at det tar mellom seks til tolv uker fra registrering til ID-kortet er klart for henting, 

men understreker at noen har ventet i opptil tre år uten svar (Daily Monitor 2020).  

World Bank Group (2018, s. 6 og 20) viser til at det finnes tilfeller hvor søkere 

ikke har fått ID-kort fordi spørsmål om statsborgerskap er uavklart. NIRA 

understreker i denne sammenheng følgende (Kadilo 2020):  

It is prudent to clarify that not all applications received are automatically 

cleared for national IDs as some may be queried for various reasons, 

including double applications, incomplete information and questions 

regarding citizenship verification among others. 

Kildene oppgir ingen nærmere opplysninger om dette eller hvor mange tilfeller 

det er snakk om.  

I hvilken grad etterprøves oppgitt identitet ved registrering? 

Som nevnt over, skal søkere ifølge registreringsforskriftens seksjon 11 i 

utgangspunktet registrere seg ved et NIRA-kontor i nærheten av sitt bosted eller 

opprinnelsessted. Ugandan Disapora News (2014) fremstiller ikke dette som et 

absolutt krav, men som en «oppfordring», særlig til personer som kommer fra 

grenseområder eller tilhører etniske grupper som også er tradisjonelt 

hjemmehørende i Ugandas naboland.4 Kilden viser her til at myndighetene i 

området hvor søker bor eller kommer fra har best forutsetninger for å kjenne til 

søker og vedkommende sine foreldre/forfedre. Å registrere seg i «lokalområdet», 

kan følgelig i seg selv betraktes som et tiltak for å hindre at søkere oppgir uriktig 

identitet og/eller feilaktig utgir seg for å være ugandisk statsborger. 

I henhold til registreringslovens seksjon 55 kan («may») NIRA, før registrering, 

kreve bevis for opplysningene som søker oppgir. Dette inkluderer oppgitt 

nasjonalitet (GSMA 2019, s. 8).5 Forskriften viser til at NIRA kan be om slike 

bevis «where necessary», jf. seksjon 14, men at myndighetene også kan legge 

 
4 Noen etniske grupper er tradisjonelt hjemmehørende i flere land. Kakwa-folket, som Ugandas 

grunnlov lister opp som et av landets urfolk, er for eksempel også hjemmehørende i Sør-Sudan 

(OCHA 2009). 

5 Registreringslovens seksjon 68 viser til at NIN utgjør prima facie bevis på at vedkommende er 

ugandisk statsborger. Etter Landinfos forståelse tilsier dette at en eventuell nasjonalitetssjekk 

gjøres før søker tildeles NIN. 
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opplysningene til grunn «prima facie», jf. seksjon 15. Etter Landinfos forståelse 

betyr dette at myndighetene ikke nødvendigvis etterprøver opplysningene som 

søker oppgir. I hvilken grad NIRA etterprøver opplysninger og hva som gjør at de 

eventuelt etterprøver opplysninger eller ikke, er uklart.  

Lovens seksjon 55 viser til at søker kan bli bedt om å fremlegge fødselsattest, 

dåpsattest, førerkort, pass og/eller «annen informasjon» som bevis på oppgitt 

identitet. Ugandan Disapora News (2014) oppfordrer søkere til å medbringe det 

man måtte ha av slike dokumenter ved registrering. Lovens seksjon 55 åpner 

imidlertid også for at søkere som ikke har underlagsdokumenter kan få en 

slektning eller annen person «foreskrevet av myndighetene» til å gå god for søkers 

identitet. Ifølge GSMA (2019, s. 8) aksepterer NIRA her anbefalingsbrev fra en 

«local council 1 chairman», som går god for søkeren. Dette betyr altså at det er 

mulig å bli registrert som ugandisk borger kun basert på en referanse. 

Daily Monitor (2019) viser til et tilfelle hvor en person som allerede var registrert 

(med fingeravtrykk og bilde), registrerte seg på nytt, men da oppga identiteten til 

en annen person, som også allerede var registrert, uten at NIRA oppdaget dette. 

Landinfo er ikke kjent med omstendighetene rundt denne saken, og det er følgelig 

uklart i hvilken grad den indikerer en manglende evne i IT-systemet som benyttes 

ved registrering til å avdekke manipulasjon. 

Hvordan ser ID-kortet ut? 

Et bilde av Ugandas nasjonale ID-kort er tilgjengelig på side 22 i World Bank 

(2018). Kilden gir også følgende beskrivelse av kortet (her omtalt som NID): 

The NID is a polycarbonate card with special features intended to make it 

forge and tamper proof. The front includes the national flag, a laser 

engraved photograph, watermarks, name, date of birth, gender, card number, 

and the holder’s signature. The back has a barcode which includes 

biographical and biometric data (2D PFF417—best fingerprint encoded), 

ultraviolet ink, and other features only visible under UV light. The card 

format is ISO 7810 and the card has an ICAO 9303 machine-readable zone. 

Ifølge registreringsforskriftens seksjon 19, er ID-kortet gyldig for ti år fra 

utstedelsesdato. 

Det foreligger visstnok planer om å fase ut nåværende ID-kort innen 2024 og 

erstatte disse med elektroniske ID-kort (Draku 2021), men Landinfo er ikke kjent 

med konkret informasjon rundt dette.  

De første nasjonale ID-kortene i Uganda ble ifølge World Bank (2018, s. 19 og 

22) utstedt i desember 2014, altså før opprettelsen av NIRA. Den gang var det 

DCIC som var ansvarlig for dette. NIRA overtok ansvaret i juli 2015. Landinfo 

har ikke funnet konkret informasjon om i hvilken grad kort utstedt av DCIC 

skiller seg fra dagens kort og hvilken status slike kort har i dag. 
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Hvor mange er registrert og har fått nasjonalt ID-kort? 

Ugandiske myndigheter har tatt i bruk ulike tiltak for å for å registrere egen 

befolkning. I 2014 og 2015, før valget i 2016, gjennomførte de 

masseregistreringer av personer over 16 år, mens de i 2016 og 2017 

masseregistrerte elever på offentlige og private barne- og ungdomsskoler 

(«primary and secondary schools») (Nyangoma 2017; World Bank 2018, s. 1 og 

19-20; GSMA 2019, s. 7). I mars 2017 påla myndighetene også folk å registrere 

SIM-kort med bruk av nasjonalt ID-kort. Dette førte til en stor mengde 

nyregistreringer, samt at mange hentet ID-kortet sitt hos NIRA (World Bank 

2018, s. 19).  

Ulike kilder av ulik dato viser til ulike tall på hvor stor andel av befolkningen i 

Uganda som har blitt registrert, tildelt NIN og fått ustedt ID-kort (se for eksempel 

Draku 2021 og World Bank 2018). NIRA selv hevdet i mars 2020 at de hadde 

registrert cirka 29 millioner personer, at 25 millioner av disse var tildelt NIN, 

hvorav 18 millioner var over 16 år og at 15 millioner av disse hadde fått ustedt 

ID-kort (Kadilo 2020). Også Burt (2019) viser til at cirka 30 millioner personer er 

registrert. Med utgangspunkt i at World Bank (2020, s. 6) estimerer at Uganda har 

en befolkning på cirka 46 millioner, betyr dette at omtrent to av tre ugandere er 

registrert i nasjonalregisteret. 

Det er vanskelig å si noe konkret om hvem som ikke har blitt registrert, siden 

systemet til syvende og sist bygger på at personer selv har ansvar for å registrere 

seg. World Bank (2018, s. 6) fremhever imidlertid følgende grupper: barn som 

ikke går på skole, folk som bor i avsidesliggende områder, eldre og personer med 

«særskilte behov». 

Nasjonalregisteret undergraves av manglende fødsels- og dødsregistrering 

World Bank (2018, s. 2 og 4-7) viser til at NIRA ikke har nok ressurser til å 

oppdatere nasjonalregisteret gjennom kontinuerlig registrering av dødsfall og 

fødsler, og at dette undergraver hele systemet. 

Registreringsloven fastslår at det er obligatorisk og gratis å registrere både fødsler 

og dødsfall.6 Reglene for dette står i lovens del V og VI, men denne responsen går 

ikke nærmere inn på disse. I praksis registreres likevel relativt få fødsler, og svært 

få dødsfall. 

Fødselsregistrering har variert over tid med store geografiske variasjoner (World 

Bank 2018, s. 15).  I henhold til en husholdningsundersøkelse i 2016, var omtrent 

en tredjedel av barn under fem år registrert (Uganda Bureau of Statistics 2018, s. 

 
6 Mens det er gratis å registrere hendelsene, koster det penger å få utstedt attest. Både fødselsattest 

og dødsattest koster 5000 ugandiske shilling (NIRA u.d.), noe som utgjør cirka 12 norske kroner 

(Xe 2021). 
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16). NIRA viser til at kun cirka 150 000 av estimert 1,3 millioner årlige fødsler i 

Uganda registreres (Draku 2021). 

I henhold til ovennevnte husholdningsundersøkelse i 2016 ble under en fjerdedel 

av dødsfallene i foregående år registrert (Uganda Bureau of Statistics 2018, s. 44). 

World Bank (2018, s. 15) forklarer i denne sammenheng at dødsfall i Uganda 

først og fremst registreres hvis den avdøde hadde eiendom som etterlatte ønsker å 

overta. 

Trenger ugandere nasjonalt ID-kort i hverdagen? 

Registreringslovens seksjon 66 fastsetter at nasjonalt ID-kort, eller i hvert fall 

NIN (GSMA 2019, s. 11), er nødvendig i møte med myndigheter og andre 

institusjoner i ulike sammenhenger. Registreringsforskriftens seksjon 28 nevner 

her blant annet valg, åpning av bankkonto, formell ansettelse, kjøp av forsikring, 

kjøp og salg av land, søknad om pass og registrering av SIM-kort. Karanikolas 

(2019) viser også til at registrering er en forutsetning for å få tilgang til offentlig 

utdanning og helsetjenester. Det er uklart i hvilken grad disse reglene håndheves i 

praksis. 

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 

om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 

(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 

både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 

kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 

Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 

korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 

bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 

responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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