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testing i utlendingssaker 
 

1. Om Jussbuss 

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak tilknyttet Universitetet i Oslo. Vi har 48 års 
erfaring med rettshjelpsarbeid og oppsøkende virksomhet. På bakgrunn av våre erfaringer 
ønsker vi å kommentere regjeringens forslag til endringer i utlendingsloven og 
utlendingsforskriften. 
 

2. Forslaget som helhet 

Jussbuss er enige med departementet i vurderingen av at nåværende praksis knyttet til 
anmodninger om frivillige DNA-tester ikke oppfyller kravet til gyldig samtykke fra de 
involverte personene, og at det dermed kreves et annet unntaksgrunnlag for å fortsette 
utlendingsmyndighetenes behandling av genmateriale, jf. personvernforordningen art. 9 nr. 
1.  
 
Vi kan ikke se at departementet har tilstrekkelig grunnlag for å hevde at DNA-testing er 
nødvendig jf. art. 9 nr. 2 bokstav g. For det første er det av departementet ikke fremvist et 
empirisk grunnlag av nyere dato for å underbygge at feilaktig oppgitte familierelasjoner er en 
praktisk problemstilling. For det andre vil DNA-prøver som bevismiddel sjelden være 
nødvendig for at en søker skal kunne oppfylle bevisterskelen alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. For det tredje har departementet ikke vurdert om andre alternative 
og mindre inngripende tiltak vil kunne være tilstrekkelige, som for eksempel bruk av biometri. 
 
I Jussbuss opplever vi at DNA-testing i utlendingssaker kan innebære både en fysisk og 
psykisk påkjenning på mennesker, som allerede er i en vanskelig livssituasjon. Det ligger i 
sakens natur at DNA-testing avdekker svært sensitiv informasjon. I de tilfeller der det 
avdekkes biologiske forhold som tidligere var ukjent, kan dette være ødeleggende for de 
involverte. 
 
Etter Jussbuss’ oppfatning bidrar dessuten DNA-testing i stort omfang til en generell 
mistenkeliggjøring av utlendinger som kommer til Norge. At mange opplever DNA-testen 
som et signal om at de ikke blir trodd, er stigmatiserende og skaper grobunn for en 
grunnleggende mistillit mot myndighetene.  
 
Hvis ny § 87 i utlendingsloven og § 17-9a i utlendingsforskriften vedtas, er det viktig at 
utlendingsmyndighetene foretar en konkret vurdering av om DNA-prøve er nødvendig i den 
individuelle sak. Det synes snarere forutsatt at visse søkere fra spesifikke land alltid vil måtte 
gjennomgå en DNA-test, jf. RS 2010-035 og forslag til ny utf. § 17-9a. Jussbuss frykter at slik 
ny utf. § 17-9a er utformet, vil pålegg om DNA-testing gis rutinemessig og uten en individuell 
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vurdering av om det er nødvendig i det enkelte tilfellet, jf. Personvernforordningen art. 9 nr.1 
bokstav g.  
 

3. Jussbuss’ merknader til høringen 

 

1. Innledning  

Jussbuss har ingen merknader.  
 

2. Bakgrunn 

Jussbuss vil bemerke at selv om det er positivt at utlendingsmyndighetenes avgjørelser 
fattes på et så riktig grunnlag som mulig, så stilles det som hovedregel krav til alminnelig 
sannsynlighetsovervekt for at faktiske forhold skal legges til grunn etter utlendingsloven. 
Loven stiller dermed ikke krav til at utlendingsmyndighetene skal være 100 % sikre på det 
faktiske grunnlaget før det fattes en beslutning etter loven.  
 
Departementet opplyser om at et «ikke ubetydelig antall» utlendinger forsøker å få opphold i 
Norge på uriktig grunnlag. Det er svært vanskelig å sette seg inn i størrelsesordenen av en 
slik problemstilling så lenge departementet hverken viser til konkrete tall eller annen 
statistikk. Når det gjelder familieinnvandring hvor enten søkeren eller referansepersonen er 
mindreårig barn, skrev UDI i en rapport fra 2012 at det ikke finnes statistikk over mistanke for 
juks i disse sakene,1 og det ble lagt til grunn i St. Meld. 27 (2011-2012) pkt. 5.8 at dette ikke 
ble ansett som et utbredt problem.  

 

3. Ny personopplysningslov, gjeldende rett og praksis 

Jussbuss har ingen merknader. 
 

4. Grunnloven og menneskerettslige forpliktelser 

Det er flere sentrale menneskerettigheter som blir berørt av en eventuell lovendring. 
Høringsnotatet viser til flere av disse rettighetsbestemmelsene, uten å drøfte problematikken 
nærmere. 
 
DNA-testing og behandling av genetiske opplysninger er et inngrep i den enkeltes rett til 
personvern og personlige integritet. Norge har plikt til å respektere og sikre 
menneskerettighetene slik de er nedfelt i Grunnloven og de internasjonale traktatene Norge 
er bundet av, jf. Grunnloven § 92. I henhold til Grunnloven § 102, har enhver «rett til respekt 
for sitt privatliv og familieliv». Videre følger det av Grunnloven av § 104 at «barnets beste 
skal være et grunnleggende hensyn» i saker om angår barn. Ordlyden i bestemmelsene 
oppstiller en absolutt skranke for hvilke inngrep nasjonale myndigheter kan gjøre i 
enkeltindividers grunnleggende rettigheter. 
 
På utlendingsrettens område gis Norges internasjonale forpliktelser forrang, jf. 
utlendingsloven § 3. Vi finner grunn til å bemerke at selv om barnekomiteens rådgivende 
uttalelser ikke er direkte bindende for Norge, så skal de tillegges betydelig vekt ved 
tolkningen av innholdet i folkeretten, jf. Ot. Prp. Nr. 75 (2006-2007) s. 401. Barn står i en 

                                                           
1 https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/forsknings-og-utviklingsrapporter/misuse-of-the-right-to-

family-reunification.-marriages-of-convenience-and-false-declarations-of-parenthood-2012/ 

https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/forsknings-og-utviklingsrapporter/misuse-of-the-right-to-family-reunification.-marriages-of-convenience-and-false-declarations-of-parenthood-2012/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/forsknings-og-utviklingsrapporter/misuse-of-the-right-to-family-reunification.-marriages-of-convenience-and-false-declarations-of-parenthood-2012/
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særstilling og har behov for et ytterligere vern om sine personopplysninger og personlige 
integritet. 
 
Høyesterett har tidligere lagt til grunn at det gjelder en alminnelig 
forholdsmessighetsvurdering «for lovhjemlede og saklig begrunnede inngrep i rettighetene 
og frihetene fastsatt i Grunnlovens menneskerettsbestemmelser», jf. Rt. 2014 s. 1105 avsnitt 
28. Selv om det kan argumenteres for at DNA-test i utlendingssaker er saklig begrunnet må 
det dermed også foretas en forholdsmessighetsvurdering. Jussbuss kan ikke se at 
departementet har foretatt en vurdering av om DNA-testing er et forholdsmessig tiltak i disse 
sakene.  
 
EMK art. 8 verner retten til familie- og privatliv. Det er adgang til å gjøre inngrep denne retten 
etter EMK art. 8 nr. 2. Inngrep må være i «samsvar med loven», «nødvendig i et demokratisk 
samfunn» ut i fra nærmere bestemte hensyn. I kravet om at inngrepet må være nødvendig, 
er det innfortolket en proporsjonalitetsvurdering mellom inngrepet og den samfunnsmessige 
verdien av dette. Jussbuss kan heller ikke her se at departementet har fortatt en tilstrekkelig 
vurdering av om DNA-testing er nødvendig, sett hen til Norges menneskerettslige 
forpliktelser. 
 
Slik det fremgår av personvernforordningen art. 9 nr. 1 er behandling av genetiske 
opplysninger i utgangspunktet forbudt. Det følger av art. 9 nr. 2 bokstav g at det kan gjøres 
unntak fra hovedregelen dersom det er nødvending med hensyn til viktige allmenne 
interesser og at det må stå i et rimelig forhold til det mål som søkes oppnådd. Det stilles her 
opp en høy terskel for hva som skal til for at behandling av genetiske opplysninger skal skje.  
 
Det er flere problematiske aspekter ved innhenting og behandling av genetiske opplysninger, 
sett hen til menneskerettighetene. Hvorvidt det vil være forholdsmessig å som hovedregel 
utføre DNA-test i en mengde utlendingssaker er ikke tilstrekkelig drøftet i departementets 
forslag. Dette må redegjøres for nærmere før en eventuell lovendring.  
 

5. Andre lands rett 

Jussbuss har ingen merknader. 
 

6.1 Adgang til å innhente og behandle opplysninger gjennom pålegg om å avlegge prøve 
for DNA-analyse i saker etter utlendingsloven 

 
A. DNA-testing er ikke et nødvendig tiltak 

Jussbuss er enige med departementet i at det i dag ikke foreligger noen reell frivillighet om 
avleggelse av DNA-test. Det er da positivt at departementet i sitt forslag ønsker å lovfeste 
det som er dagens praksis. Et gjennomsiktig regelverk er viktig for den enkeltes rettsikkerhet. 
Likevel mener Jussbuss at den foreslåtte lovendringen ikke vil være nødvending for å oppnå 
det ønskede formålet. 
 
For å gjøre inngrep i de grunnleggende rettighetene til sakens parter ved å pålegge ID-
testing som gjør inngrep i Grl. 102, EMK art. 8, BK art. 16 og personvernforordningen art. 9 
nr. 2 bokstav g, kreves det at tiltaket er nødvendig. Vi kan ikke se at departementet har 
tilstrekkelig grunnlag for å hevde at DNA-testing er nødvendig.  
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Departementet har ikke lyktes med å vise til at de utfordringene utlendingsmyndighetene står 
overfor har en slik utbredelse at det nødvendiggjør pålegg om DNA-testing for å stadfeste 
eller avkrefte familierelasjoner. Som omtalt under punktet om sakens bakgrunn, er det ikke 
dokumentert at å påvise rett familierelasjon er et utbredt problem for 
utlendingsmyndighetene.  
 
Videre vil det vanligvis være nødvending med en DNA-prøve for å anse det mer enn 50 % 
sannsynlig at to personer er i et slektskapsforhold. Dette vil gjelde selv med søkere fra land 
med lav standard for rutiner for utstedelse av offentlige dokumenter. Ut fra sakens øvrige 
opplysning vil det ofte fremkomme tilstrekkelige holdepunkter for å anse beviskravet etter 
loven som oppfylt. I St. meld. 27 (2011-2012) ble det fremhevet i punkt 5.8 at: 
«Familierelasjonen kan bli belyst i asylsaken gjennom intervjuet med foreldrene og høring av 
barnet, eventuelt også gjennom observasjoner av relasjonen mellom barnet og de voksne.» 
Selv om regjeringen ønsker saken «så godt opplyst som mulig», innebærer ikke det at det 
blir nødvendig for utlendinger å skulle oppfylle et høyere beviskrav enn hva som rettslig 
følger av loven. 
 
For at et tiltak skal være nødvendig må man finne at ingen andre mindre inngripende tiltak 
kan løse det samme problemet. Vi kan ikke se at departementet har undersøkt om det finnes 
mindre inngripende tiltak som kan avhjelpe det samme problemet, og mener av den grunn at 
departementet ikke har vist at tiltaket er nødvendig. Klarlegging av en uklar familierelasjon 
kan søkes løst gjennom, for eksempel mer omfattende intervjuer ved søknad.   
 
Det er altså ikke grunnlag for å si at tiltaket er nødvendig. Det er følgelig heller ikke hjemmel 
for å fravike utgangspunktet om at behandling av DNA-tester uten gyldig samtykke er forbudt 
jf. personvernforordningen art. 9 nr. 1.  
 

B. DNA-testing er et uforholdsmessig tiltak. 

Forslaget belyser de kunstige familiekonstellasjonene utlendingsmyndighetene opererer med 
når lovverket utelukkende tar utgangspunkt i et biologisk familiebegrep. Påtvungen DNA-
testing av familieforhold kan innebære både en fysisk og psykisk påkjenning på mennesker 
som allerede er i en vanskelig og presset livssituasjon. At DNA-testing avdekker svært 
sensitiv informasjon ligger i sakens natur. Det kan være mange velbegrunnede årsaker til at 
personer ikke ønsker å bli DNA-testet. I de tilfeller der det avdekkes biologiske forhold som 
tidligere var ukjent, kan dette være ødeleggende både for familien og utlendingen selv. Sett i 
lys av denne risikoen, mener vi lovforslaget kan gi uforholdsmessige utslag.  
 
Innhenting av genetiske opplysninger er svært inngripende for den det gjelder. Videre dreier 
utlendingssaker seg om enkeltmennesker, som ofte befinner seg i en sårbar situasjon, og 
styrkeforholdet mellom det offentlige og individet vil ofte være skjevt, jf. Prop. 59 L (2017-
2018) pkt. 4.1.3.1. Et pålegg om DNA-testing i utlendingssaker innebærer i realiteten 
tvungen gjennomføring av testen, sett hen til den sårbare og pressede situasjonen 
vedkommende som oftest er i.  
 

C. Følgene av at DNA-testing nektes 

Gjennomføring av DNA-testing skal telle positivt for om en søknad blir innvilget. Likevel 
finnes det finnes flere grunner til at en ikke ønsker å avlegge en DNA-test. Resultatet av en 
testen vil for eksempel kunne avdekke familieforhold som tidligere har vært ukjente. I tilfeller 
hvor ukjente familieforhold blir avslørt kan det ha alvorlige konsekvenser for de involverte. 
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Både fordi det er snakk om svært sensitiv informasjon og at det kan ha gått mange år. Videre 
kan det i saker som omhandler adopsjon være utfordrende å dokumentere 
adopsjonsforholdet, i enkelte land. Grunnen til dette er at ikke alle samfunn har like gode 
utstedelsesrutiner for denne typen dokumenter.  
  
Gjennomføring av en DNA-test kan legge et press på de familiemedlemmene som er klar 
over at familieforholdene ikke er slik som de involverte har tatt for gitt. Det presiseres i 
forarbeidene2 til utl. § 87 at å avstå DNA-testing kun skal tillegges vekt som et selvstendig 
moment dersom det ikke foreligger en god begrunnelse. Forarbeidene sier ikke noe mer om 
hva som ligger i en «god begrunnelse». Ved en eventuell lovendring må det fremgå av 
forarbeidene hvilke krav som stilles til en «god begrunnelse». 
 
Det må fortsatt vurderes konkret fra sak til sak hvilken betydning det har for bevisvurderingen 
at personene nekter å gjennomføre DNA-prøving. Det må etableres gode rutiner for når 
unntak skal gis, for eksempel i tilfeller med seksuell krigføring.  
 

D. Adgang til å avlegge DNA-test frivillig 

For søkere med svekket troverdighet vil det kunne være en fordel å klarlegge slektsforholdet 
gjennom å avlegge en DNA-test frivillig. Dette hensynet ivaretas allerede av dagens 
regelverk ved at UDI kan anmode dem om frivillig å avlegge en DNA-test. Adgangen til 
frivillig avlegging bør derfor ivaretas. Allikevel må det foretas en praksisendring slik at den 
intenderte frivilligheten faktisk blir reell. 
 

E. Utvidet forskriftshjemmel er problematisk 

Legalitetsprinsippet står sterkt i norsk rett. Tiltak av inngripende karakter bør være hjemlet i 
lov for å sikre enkeltindividets rettsikkerhet.  
 
Det er problematisk at forslaget åpner for en vid hjemmel til forvaltingen til å regulere unntak 
fra en så sterkt bevoktet menneskerettighet. Det er særlig problematisk at det åpnes for 
«utfylling» av regelen da det skaper risiko for at forvaltningen selv i forskrift kan utvide 
adgangen til DNA-testing, uten at forholdet til Norges folkerettslige forpliktelser undersøkes 
nærmere i en åpen lovgivningsprosess 
 
Behandlingen av genetisk informasjon er så prinsipielt utfordrende at beslutningen om 
hvorvidt det bør benyttes alltid bør forelegges Stortinget.   
 

6.2 Pålegg om å avlegge prøve for DNA-analyse i saker om familiegjenforening fra land 
med dokumenter med lav notoritet 

 
En forskriftsendring som innebærer at UDI ikke lenger skal anmode om DNA-test, men at 
UDI kan pålegge DNA-testing i saker hvor søkeren kommer fra et land hvor dokumenter har 
lav notoritet, reiser ytterligere utfordringer. Ved å gå fra tilbud til påbud om DNA-test fratar 
man utlendingens selvbestemmelsesrett. Endringsforslaget representerer en del av en rekke 
innstramninger på utlendingsfeltet der det gjøres forskjell på utlendinger med bakgrunn i 
hvilket land en kommer fra. Jussbuss’ bemerkninger til punkt 6.1 gjør seg i stor grad 
gjeldende under punkt 6.2. 
 

                                                           
2 https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/otprp-75-200607/KAPITTEL_21-11-8  

https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/otprp-75-200607/KAPITTEL_21-11-8
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Legalitetsprinsippet står sterkt i norsk rett. Tiltak av inngripende karakter bør være hjemlet i 
lov for å sikre enkeltindividets rettsikkerhet, og ytterligere inngrep må forutsette en 
demokratisk behandling. Et pålegg om gjennomføring av en DNA-test er et svært 
inngripende tiltak, og det vil kunne ha store konsekvenser for den det gjelder. Å gi 
forvaltningen hjemmel til å utforme innholdet og praksisen av innhenting av genetiske 
opplysninger i familieinnvandringssaker kan ha alvorlige konsekvenser. Ikke alle land er et 
like gjennomsyret «dokumentsamfunn», som det norske. Jussbuss frykter at dette vil føre til 
en ytterligere forskjellsbehandling av søkere fra land som mangler dokumenter med 
tilstrekkelig notoritet.  
 
Vurderingen av om et lands dokumenter ikke har tilstrekkelig notoritet er en vurdering som 
står i fare for å bli unøyaktig. I vurderingen av situasjonen i enkelte land vil 
utlendingsforvaltningen benytte seg av Landinfo for informasjon. Det er problematisk at noen 
av Landinfos notater ikke gir tilstrekkelige konkret informasjon, og gir dermed et unøyaktig 
bilde av situasjonen i de enkelte land. For eksempel finnes det et generelt temanotat om 
dokumenter og offentlig forvaltning for land sør for Sahara. Dette vil kunne føre til unøyaktige 
forvaltningsavgjørelser. I verste fall kan det ha fatale konsekvenser for mennesker som i 
utgangspunktet har et rettskrav på familiegjenforening, men ikke får det innvilget.  
 

7. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Hvis det innføres påbud om DNA-testing vil det innebære økonomiske konsekvenser. Det vil 
kreve en bred kartlegging av forholdene i land hvor dokumenter anses å ha lav notoritet. 
Dette er kostbart og tidkrevende arbeid.   
 
Videre følger det av UDIs årsrapport fra 2015 at DNA-testing gjennomføres av eksterne 
aktører, og at det kan ta lang tid å få svar på disse. DNA-testing fører til at forvaltningen 
bruker mindre tid på saksbehandling, men at søkeren likevel må vente lenge før vedtak 
fattes. Det blir dermed feilaktig fra UDI å hevde at det blir ubetydelige økonomiske og 
administrative konsekvenser.  
 

8. Merknader til bestemmelsene 
 

Jussbuss har ingen merknader til bestemmelsene. 
 

9. Forslag til lov- og forskriftsendringer 
 

Jussbuss har ingen kommentarer. 
 
4. Oppsummering 
 
Jussbuss mener at pålegg om DNA-testing er et inngripende tiltak og ikke nødvendig for å 
fastlegge en familierelasjon. Dersom pålegg vedtas, må det gjøres en konkret vurdering av 
om det er nødvendig i hver enkelt sak. Videre bør det skje en praksisendring slik at den 
frivilligheten som først var intendert faktisk blir reell.  
 
Jussbuss stiller seg også svært kritisk til at det lovfestes en hjemmel for forvaltningen til å 
utfylle innholdet i reglene rundt innhenting av genetiske opplysninger i saker om 
familiegjenforening.  
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Til slutt er det viktig at utlendingsforskriften ikke gir retningslinjer om at DNA-testing skal 
være hovedregelen der utlendingen kommer fra et land hvor dokumenter har lav notoritet. 
Istedenfor å ha DNA-testing som hovedregel i disse sakene, bør det gjøres en konkret 
vurdering i den enkelte sak. 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Jussbuss på tlf. 22 84 29 00, alle hverdager utenom 
torsdag. 
 
 
Julie Henriksen  Jonathan Leifsson de Lange   Anela Ferati 
 
_____________  ________________________  ___________ 
 
 
 
Elin Engerbakk  Jakob Røen Mohus 
 
_____________  __________________ 
 


