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 Innledning 1
I Faglig veileder om identitet (FV-02 Vurdering og registrering av identitet) gis det informasjon 

og veiledning om rettsregler og hensyn som er relevante for vurdering av identitet. 

Denne rutinebeskrivelsen tar for seg ulike saksbehandlingsrutiner knyttet til ID-vurderinger. 

Her får du informasjon om hvem du kan kontakte i UNE dersom du har behov for bistand når 

du har en vanskelig ID-sak, i tillegg til oversikt over sentrale etater innen 

utlendingsforvaltningen, og hva de kan bidra med. Videre gir den oversikt over rutiner for 

endring og korrigering av identitetsopplysninger i DUF og rutiner for kontakt med 

Skatteetaten/Folkeregisteret.  Du får en oversikt over når det går elektroniske meldinger med 

personopplysninger fra DUF til Skatteetaten og hvilke opplysninger som sendes og blir 

gjeldende for klageren i Norge. Til slutt får du rutiner for hvordan behandle alias-identitet. Når 

det gjelder rutinene knyttet til ev. endring av personopplysninger i DUF, se brukerveiledning 

her: BV-DUF-02-03. Brukerveiledning til dobbeltføring og alias finner du her: BV-DUF-02-05 - 

Dobbeltføring og alias 

 

 Saksbehandlingsrutiner knyttet til identitetsvurderingen  2

 Tilpasning av identitetsvurderingen  2.1
Effektivitetshensyn tilsier at klagesaksbehandlingen tilpasses den betydning ID-vurderingen 

har for utfallet av saken. 

Dersom det er besluttet at saken skal avgjøres i nemndmøte, eller spørsmålet om identitet har 

betydning for valg av avgjørelsesform, bør du vurdere om det foreligger tilstrekkelig 

informasjon og dokumentasjon til å kunne foreta en forsvarlig vurdering av oppgitt identitet. 

Dersom dette ikke er tilfelle, må du vurdere om det er behov for å innhente ytterligere 

opplysninger eller foreta øvrige undersøkelser i saken, inkludert undersøkelse av fremlagte 

dokumenter. Til hjelp i denne vurderingen er det utarbeidet en sjekkliste som kan benyttes ved 

behov og ut fra det som er nødvendig i den enkelte sak (tips til hva du kan spørre om, eks. 

hvem er klager, familie, nettverk, relasjoner, språk, sosiale spor mm). Her er Lenke til 

sjekkliste. 

Forhold som bidrar til å svekke/styrke ID-opplysningene, skal fremgå av merknadene til saken. 

Relevante momenter er bl.a. 

 om klageren har gitt ulike opplysninger om sin identitet 

 i hvilken grad klageren har bidratt til å avklare sin identitet 

 om klageren har gitt en plausibel forklaring på hvorfor han ev. ikke har fremlagt ID-

dokumenter 

 

 Ytterligere undersøkelser  2.2
Dersom det er behov for å innhente dokumenter, skal UNE minne om at klageren har en 

lovpålagt plikt til å bidra til å avklare sin identitet, og at spørsmålet om identitet vil kunne ha 

betydning for utfallet av saken. Det bør spesifiseres hva slags dokumentasjon som kreves, og 

settes en frist for kommentarer og innsendelse av dokumenter. Dersom det er fremlagt 

(originalt) pass som fyller vilkårene for reisedokument, bør passet undersøkes av PU eller 

Nasjonalt ID-senter med tanke på ekthet før det gis en tillatelse. UNE må selv kontrollere at 
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bilde, underskrift og opplysninger i passet stemmer med bilde av klageren og klagerens 

opplysninger.  

Rapport fra dokumentundersøkelser skal oversendes klageren til uttalelse, med en kort frist, 

eller til orientering. 

 

 Oppbevaring av originale ID-dokumenter  3
Dersom det kommer inn originale ID-dokumenter eller kopier av ID-dokumenter i en 

beskyttelsessak etter at saken er oversendt UNE, skal dokumentene sendes PU for 

ekthetskontroll og oppbevaring. Hele dokumentet skal skannes/tas fargekopi av, og kopien 

dokumentføres i saken (gjelder både papirsaker og e-saker). DOK-laget lager en merknad som 

vises i dokumentlisten i Postklienten i kolonnen Dokument, der det fremgår at det dreier seg 

om "ID-dok i original" eller ”ID-dok i kopi” som skal "Oppbevares i PU". Oversendelsen til PU 

skal føres i DUF, og det skal være angitt hvilke dokumenter som blir oversendt. Originaler eller 

kopier av ID-dokumenter som ligger i papirsaker når de kommer til UNE, skal på samme måte 

sendes PU for oppbevaring.  

Se nærmere om DOK-lagets rutiner knyttet til innsendte originaldokumenter m.m. i RB-S-08. 

 

Rutinene over gjelder tilsvarende for andre saker enn beskyttelsessaker, men 

originaldokumentene returneres da til klageren/klagerens advokat. Enkelte av DOK-lagets 

rutiner er spesielt tilpasset de ulike sakstypene, og rutinene er da nærmere beskrevet i RB-S-

08. 

 

 Om ID-bistand i saksbehandlingen – hvem gjør hva og hvem du kan 4
kontakte  

 

4.1 ID-nettverket 

UNE har hatt ID-nettverk siden 2015 hvor formålet har vært å bidra med fagkunnskap og 

ekspertise på ID-området. I 2020 ble det etablert et «nytt» ID-nettverk som skal ha en mer 

operativ rolle med fokus på bistand og veiledning i saksbehandlingen. Nå er det også 

representant fra OSINT i nettverket. Avklaring av identitet er viktig for å fatte riktige vedtak i 

utlendingssaker.  ID-nettverket kan gi gode faglige råd i den konkrete saken, foreslå videre 

oppfølging, og vurdere behovet for, og kan ta kontakt med andre etater. ID-nettverket har også 

ansvar for å vurdere behovet, og eventuelt starte tiltak for å heve kompetansen på ID-området. 

ID-nettverket består av representanter fra sekretariatet, FORS, NL og skal dekke alle sakstyper. 

Ta kontakt med ID-nettverket når du har behov for bistand, enten direkte til ressursperson 

eller til nettverket via teams eller epost (mail ID-nettverket). Oversikt over ressursperson 

fordelt på sakstyper fremgår av mandatet som du finner her Lenke til mandat. 

4.2 OSINT (Open source intelligence information)  

Medlemmer av OSINT kan bistå med søk i åpne kilder. Har du behov for bistand, send 

epost til OSINT. På temasiden på UNEtt finner du mer informasjon om hva OSINT kan 

hjelpe deg med; forskjellige dokumenter, rapportmal, opplæringsmateriell, favoritter, 
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sjekkliste m.m. Lenke til informasjon og mandat. Det er også utarbeidet en 

rutinebeskrivelse om søk i sosiale medier, og den finner du her, RB-99.  

4.3 Nasjonalt ID-senter (NID) (lenke til NID) 
Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på ID-

arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter. 

NID har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter, og utvikler verktøy og metoder som 

kan brukes på å avklare identiteten til utlendinger som kommer til Norge. UNE kan be NID om 

bistand ved vurdering av identiteten ved behandlingen av enkeltsaker etter utlendings- og 

statsborgerlovginingen. Husk at NID også har viktige hjelpemiddel som ID-basen og 

referansedatabaser. NID kan foreta disse kontrollene i visum-, oppholds- og statsborgersaker: 

 Dokumentkontroll - undersøkelser for å sjekke om et dokument er utstedt av riktig 

myndighet på riktig måte, at nødvendige rubrikker er utfylt, at dokumentet ikke synes 

å være endret (uautorisert) mv., og ellers fremstår som ekte. Dokumentkontrollen er 

avgrenset mot verifisering, se nedenfor. 

 Verifisering (av identitet) - en prosess der oppgitt identitet kontrolleres mot register, 

ved kontakt med den myndighet som har utstedt et identifikasjonsdokument framlagt 

av personen som påberoper seg identiteten, og/eller det foretas undersøkelser av 

oppgitt identitet på annen måte. Verifisering kan gjelde undersøkelser om ekte 

dokumenter inneholder uriktige/falske opplysninger. 

            4.4 Politiets utlendingsenhet (PU) 
Ved behandlingen av søknader om beskyttelse er det Politiets utlendingsenhet (PU) som skal 

foreta kontroll av reisedokumenter og/eller nasjonale identitetskort som er framlagt. UNE kan 

også ta kontakt med PU for å sjekke om det har kommet inn nye opplysninger om ID i 

enkeltsaker. Det vil særlig være aktuelt i forbindelse med behandling av omgjøringsanmodning 

eller forberedelse til nemndmøte. Ta kontakt med ID-nettverket om du har behov for 

veiledning/bistand i dette. UNE kan likevel vurdere å be NID om bistand til å kontrollere 

andre typer dokumenter som kan få betydning for vurderingen av søkers identitet. Det kan for 

eksempel være bostedsattester, statsborgerbevis, oppholdstillatelser og andre dokumenter som 

finnes i referansedatabasen DISCS. I oversendelsen av dokumentet må du opplyse om dette: 

 eventuelle undersøkelser som er gjort tidligere i saken, 

 hva som er årsaken til at det kan dreie seg om et falskt dokument, 

 hvilken bistand UNE ønsker fra NID 

4.5 Lokale politidistrikt 

Det er politidistriktenes ansvar å kontrollere identiteten ved søknader om andre 

oppholdstillatelser enn beskyttelse. Politidistriktene skal foreta en person- og 

dokumentkontroll av fremlagte ID-dokumenter i tråd med retningslinjene i UDI 2011-040. Det 

samme gjelder ved søknader om fornyet- og permanent oppholdstillatelse. 

4.6 Utenriksstasjoner 
Utenriksstasjonen skal veilede søkeren om hans/hennes plikt til å dokumentere sin identitet 

ved å legge fram pass eller annet legitimasjonspapir utstedt av offentlig myndighet. 

https://www.nidsenter.no/
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Utenriksstasjonen skal foreta en person- og dokumentkontroll av fremlagte ID-dokument i 

tråd med UDIs retningslinjer. Ved stasjoner der ekstern tjenesteyter (VFS) tar i mot søknadene 

om oppholdstillatelse kan tjenesteyteren foreta personkontrollen. Opplysninger, hendelser og 

dokumenter i utlendingssaker kan også verifiseres gjennom norske utenriksstasjoner. Du 

finner mer informasjon om saksgang i RB-12 om verifiseringer her. 

 Om endring og korrigering av identitetsopplysninger i DUF  5
Hvem som har myndighet til å endre identitetsopplysninger i DUF avhenger av om 

utlendingen har fått en tillatelse eller ikke. En utlending som gis tillatelse med en varighet på 

minst 6 måneder, får fødselsnummer og registreres i Folkeregisteret (FREG). En utlending som 

gis tillatelse med kortere varighet enn 6 måneder, registreres i Folkeregisteret med D-nummer. 

 

5.1 To kilder til personopplysninger i DUF (ULF og FREG) 
Når en person har fått fødsels- eller D-nummer i folkeregisteret, så er det to kilder til 

personopplysninger i DUF. Den ene er Utlendingsforvaltningen (ULF) som har 

personopplysninger som utlendingsforvaltningen har registrert i UDB (utlendingsdatabasen). 

Den andre er Folkeregisteret (FREG) som er Skatteetatens opplysninger på personen. Hvilken 

datakilde som er gjeldende i DUF styres av personens status i Norge. Når personen aldri har 

hatt en tillatelse, er det ULF som er gjeldende datakilde. Hvis personen har fått en 

oppholdstillatelse og har personstatus «bosatt» i Folkeregisteret, så er det FREG som er 

gjeldende datakilde. Gjeldende datakilde er i de to eksemplene den datakilden som har de 

mest korrekte opplysningene. I noen tilfeller kan vi ha behov for å overstyre hvilken datakilde 

som skal brukes. En person som har hatt en oppholdstillatelse, men ikke lenger er registrert 

som bosatt i Folkeregisteret, kan fortsatt ha FREG som gjeldende datakilde. Personen er da 

registrert med personstatus utflyttet og Folkeregisteret oppdaterer ikke lenger opplysninger på 

denne personen. Da kan det være nødvendig å endre gjeldende datakilde til ULF for å få endret  

opplysningene i DUF og fattet vedtak med korrekte opplysninger. Se brukerveiledning BV-

DUF-02-03 Vurdering av ID og endring av personopplysninger i DUF. 

 

5.2 Saksbehandlingsrutiner når klageren ikke har fødselsnummer  
Når du ved behandlingen av en sak oppdager at klageren i Norge eller i utlandet har oppgitt 

forskjellige opplysninger om sin identitet, eller klageren selv endrer sin identitet, skal du følge 

fremgangsmåten nedenfor. Følg også fremgangsmåten dersom tilsynelatende mindre 

endringer medfører at navnet i realiteten blir et annet, eller at fødselsdatoen endres. Hvem 

som kan beslutte å endre personopplysninger følger sakens avgjørelsesform. Den som har 

avgjørelsesmyndighet er også den som skal avgjøre om det er grunnlag for å endre 

personopplysninger i DUF. I merknader til vedtak/beslutning gjør saksbehandler/nemndleder 

oppmerksom på behov for endringen av personopplysninger i DUF. Skal identiteten i DUF 

endres, og /eller aliasidentitet registreres på klageren, må dette gjøres før vedtaket registreres i 

DUF. Det er den som har avgjørelsesmyndighet som må endre identiteten. 

I slike tilfeller må dette vurderes:  
 Er det en legitim navneendring, eller en aliasidentitet som i så fall skal registreres i 

DUF?   
 Hvilken betydning har disse opplysningene for saken? 
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 På grunnlag av opplysningenes betydning må det vurderes om opplysningene fører til 
en endring av klagerens identitet registrert i DUF, og/eller om eventuelt 
aliasidentiteten skal erstatte denne identiteten.  

 Skal/bør UNE informere andre om endringen av identitet? Se IR-01 Saksbehandlingen i 
UNE pkt.2.5 og IR-09 Håndtering av mulige ulovlige forhold i UNEs saker.  

 

Du finner veiledning for registrering og saksbehandling knyttet til en person med en 

dobbeltføring eller alias i BV-DUF-02-05 - Dobbeltføring og alias 

5.3 Innflyttingsmelding til Skatteetaten ved innvilgelse av oppholdstillatelse  
Når UNE har fattet vedtak, skal personen møte opp hos politiet for å få effektuert tillatelsen. 

Politiet sjekker blant annet hvem som møter opp mot opplysninger i DUF og bestiller 

oppholdskort. Når politiet effektuerer tillatelsen i DUF, genereres det automatisk en melding 

om innvilget opphold (innflyttingsmelding) med data til Skatteetaten. Disse opplysningene blir 

gjeldende for personen i Norge, og distribueres til Folkeregisterets brukere. Det er derfor 

svært viktig at UNE kontrollerer at korrekte opplysninger er registrert i DUF før vedtak 

fattes. Se kap 3 i BV-DUF-02-03 Vurdering av ID og endring av personopplysninger i DUF for 

informasjon om hvilke opplysninger som sendes til Skatteetaten.  

5.4 Når personen har fødselsnummer - endringsmeldinger til Skatteetaten 
Ny folkeregisterlov og forskrift trådte i kraft 1. oktober 2017. Nytt lovverk gir 

utlendingsforvaltningen eierskap til flere ID-elementer frem til en person blir registrert med 

fødselsnummer i Folkeregisteret. Det skal i utgangspunktet ikke gjøres endringer på bosatte 

personer med fødselsnummer, men det finnes noen unntak. UNE skal si ifra til Folkeregisteret 

dersom vi tidligere har gitt dem feil opplysninger om en person eller det er endringer. Se 

folkeregisterloven § 7-1 annet ledd om meldeplikt. Tidligere har UNE måttet oppdatere 

Folkeregisteret ved å sende brev til Skatteetaten når vi endret personopplysninger. Etter 17. 

september 2020 vil det umiddelbart gå en elektronisk melding fra DUF til Skatteetaten når vi 

registrerer endringer i personopplysninger på en person med fødselsnummer. Det samme skjer 

der det er sendt en innflyttingsmelding til Skatteetaten, men fødselsnummer ennå ikke er 

tildelt.  

Endringsmelding sendes på følgende opplysninger: 

 Navn (fornavn, mellomnavn og etternavn) 

 Fødselsdato 

 Statsborgerskap 

 Kjønn 

 Fødested/Fødeland 

MERK: Det vil gå endringsmelding uavhengig av personstatus i folkeregisteret, men 

FREG oppdaterer foreløpig kun opplysninger på personer med personstatus «bosatt». 

 Når endrer UNE personopplysninger i DUF?  6
I tilfeller der utlendingsforvaltningen har sendt feil informasjon om en person til Skatteetaten, 

må utlendingsforvaltningen oppdatere Skatteetaten med korrekte opplysninger.  Se DUF 

brukerveiledning BV-DUF-02-03 Vurdering av ID og endring av personopplysninger i DUF. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-09-88/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
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6.1 Når UNE behandler klagesak eller omgjøring: 

UNE fatter ikke ID-endringsbeslutning slik som UDI gjør, og som UDI har systemstøtte for å 

gjøre. Dersom vi legger til grunn andre personopplysninger enn det som er registrert i DUF fra 

før, må vi endre opplysningene før vedtak fattes. De aktuelle opplysningene endres i 

arbeidsprosessen «Endre personopplysninger» i DUF, og det vil da umiddelbart gå en 

elektronisk melding til Skatteetaten. 

I tilfeller der klageren har personstatus «bosatt» i FREG, må endringene i personopplysninger 

gjøres når vedtaket er klart for ferdigstilling, slik at det ikke går melding til Skatteetaten før 

vedtaket som begrunner endringen fattes. Skatteetaten sender brev til personen når 

opplysningene endres i FREG. Vi risikerer derfor at det er Skatteetaten og ikke UNE som 

informerer klageren dersom endringen registreres for tidlig i DUF. Når ULF er gjeldende 

datakilde, eller klager har annen personstatus i FREG enn bosatt, så endrer vi de aktuelle 

opplysningene i DUF og fatter vedtaket. I dag oppdateres Folkeregisteret bare med 

opplysninger på personer med personstatus «bosatt». Ved et avslag vil FREG derfor ikke 

oppdateres. Når det gis en oppholdstillatelse, vil personopplysningene oppdateres i FREG på 

bakgrunn av innflyttingsmeldingen. 

Når FREG er gjeldende datakilde og klageren ikke er bosatt, så endrer vi datakilden til ULF og 

kontrollerer alle personopplysningene før vi fatter vedtak. Dette for å få fattet vedtak med 

korrekte personopplysninger. Som nevnt vil FREG ikke bli oppdatert ved avslag, men dersom 

det gis en oppholdstillatelse vil personopplysningene oppdateres i FREG på bakgrunn av 

innflyttingsmeldingen. 

 6.2   Når UNE retter opp feil i personopplysninger etter at vedtaket er fattet 

Når UNE har gitt feil opplysninger om en klager til Skatteetaten, må UNE oppdatere 

Skatteetaten med korrekte opplysninger. Dette kan være skrivefeil, transkriberingsfeil eller 

annet. 

Aktuelle opplysninger endres i arbeidsprosessen «Endre personopplysninger» i DUF, og det går 

endringsmelding til Skatteetaten hvis innflyttingsmelding er sendt, eller hvis personen var 

bosatt fra før. Her må vi også korrigere vedtaket og sende det på nytt med korrekte 

opplysninger til mottakerne. Dersom personen ikke er bosatt, endrer vi de aktuelle 

opplysningene i DUF. Gjeldende datakilde endres til ULF dersom FREG står som gjeldende 

datakilde. Vedtaket kan deretter korrigeres og sendes ut på nytt, slik at korrekte 

personopplysninger fremkommer i vedtaket.  

UNE blir som oftest gjort oppmerksom på at personopplysningene i vedtaket og DUF er feil 

når politiet skal effektuere en tillatelse, slik at innflyttingsmelding ikke er sendt til 

Skatteetaten ennå. UNE endrer personopplysninger og sender ut korrigert vedtak. Politiet kan 

da effektuere det korrekte vedtaket og innflyttingsmelding sendes til Skatteetaten med 

korrekte personopplysninger.  

6.3 Når må UNE fortsatt sende brev til Skatteetaten?  

I noen tilfeller må det fortsatt sendes brev fordi det enten ikke går endringsmelding eller 

fordi Skatteetaten krever det. Dette gjelder: 

o når vi registrerer en identitet med fødselsnummer som aliasidentitet eller som 

dobbeltføring 

o ved endring av personopplysninger på utlendinger som har fått innvilget norsk 

statsborgerskap 

o ved tilbakekall av norsk statsborgerskap 
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6.4 Når skal klageren henvises til UDI for søknad om ID-endring eller til Skatteetaten 
for å endre personopplysninger?     

Når UNE ikke har en sak til behandling, og det ikke gjelder retting av feil i UNEs vedtak, skal 

personen henvises til UDI eller Skatteetaten dersom han/hun ønsker å endre 

personopplysninger i Folkeregisteret. Hvilken etat som har ansvaret for endringen, avhenger 

av hvilke opplysninger personen ønsker å endre og hvilken nasjonalitet personen har. Se på 

nettsidene til Skatteetaten og UDI for mer informasjon: 

Endre opplysninger om identiteten din i Folkeregisteret (Skatteetaten) 

Personer som vil endre opplysninger om seg selv (UDI) 

 

6.5 Hvordan oppdateres opplysninger i Folkeregisteret for personer med D-nummer? 

En person med D-nummer har personstatus midlertidig i Folkeregisteret, og anses ikke som 

bosatt i Norge. 

Fra 23.01. 2017 har PU rekvirert D-nummer til personer som søker om beskyttelse (asyl) i 

Norge. Fra samme dato sendes det også endringsmelding med oppdaterte personopplysninger 

til Skatteetaten når UNE fatter vedtak for disse personene. Endringsmelding sendes både ved 

innvilgelse, fornyelse og avslag på oppholdstillatelse for personer med D-nummer rekvirert av 

utlendingsforvaltningen.  

Når politiet effektuerer en tillatelse med varighet på under 6 måneder, går det melding om 

innvilget opphold til Skatteetaten. Skatteetaten tildeler D-nummer i disse tilfellene. Det 

tildeles også D-nummer for noen typer tillatelser med lengre varighet, for eksempel 

studietillatelse på inntil 9 måneder. Dersom personen allerede har D-nummer og vi endrer 

opplysninger i forbindelse med behandlingen av en sak, går det endringsmelding til 

Skatteetaten når vedtaket i en oppholdssak fattes. Dette inkluderer vedtak om fornyelse og 

avslag.   

 Håndtering av aliasidentitet i DUF  7
Dersom man oppdager at klageren i Norge eller i utlandet har oppgitt opplysninger om sin 

identitet som avviker fra den registrerte identiteten, må UNE vurdere om denne identiteten er 

en aliasidentitet.  Det at klageren har en aliasidentitet tilsier ikke i seg selv at UNE må ta 

stilling til hvilke identitet som er sannsynliggjort. Når klageren har aliasidentitet, vil det kunne 

ha betydning for utfallet av saken hvilken identitet som legges til grunn og som klageren skal 

være registrert med i DUF. Dersom det er åpenbart at klageren har en aliasidentitet, har 

saksbehandler ansvar for å påse at aliasidentiteten blir registrert i DUF uten forutgående 

prosess. Et eksempel på dette er der klageren er gjenfunnet på fingeravtrykk og i dokumenter 

fra andre lands myndigheter og det viser seg at klageren der har oppgitt en identitet som klart 

avviker fra den oppgitte identiteten i Norge. Saksbehandler tar kontakt med TU og utfører 

registreringen. 

I andre tilfeller er det beslutningsfatter som avgjør spørsmålet om hvorvidt det er en 

aliasidentitet.  

Når sekretariatet har vedtakskompetanse, er det saksbehandler som avgjør dette. UNE må også 

vurdere om alias identiteten skal erstatte opprinnelig oppgitt identitet i DUF.  Dette gjøres av 

TU i en egen arbeidsprosess, og beslutningstaker må be om bistand fra DUF brukerstøtte i TU. 

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/endre/opplysninger-om-identiteten-din/
https://www.udi.no/kontakt-oss/personer-som-trenger-a-endre-eller-registrere-opplysninger-i-folkeregisteret/
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UNE intern 

Saksbehandler gjør beslutningstaker oppmerksom på dette i forbindelse med merknader til 

vedtak/beslutning. Se brukerveiledning BV-DUF-02-05 - Dobbeltføring og alias 

 

 

Sonja Engen Siewert (sign.) 

avdelingsdirektør 
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