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Respons 

Irak: Innføring av nytt nasjonalt ID-kort og 

digitalisering av folkeregisteret 

 

 Har Irak lansert nytt nasjonalt ID-kort? 

 Erstatter det nye kortet tidligere ID-dokumenter? 

 Er det nye ID-kortet blitt innført i hele landet? 

 Hvilke tekniske egenskaper har det nye ID-kortet? 

 Hvordan er søknadsprosedyren for det nye ID-kortet? 

 Er folkeregisteret i ferd med å bli digitalisert? 

 

Irakiske myndigheter har begynt å utstede et nytt nasjonalt ID-kort. Prosjektet ble etablert i 

2013, og innbefatter også en overgang fra et manuelt ført folkeregister basert på håndskrevne 

familiebøker, til et digitalisert sentralt folkeregister. Et nyopprettet direktorat under 

Innenriksdepartementet (Direktoratet for nasjonalt ID-kort, på arabisk: Mudiriyyat shu’un al-

bitaqa al-wataniyya) har ansvar for prosjektet (Norges ambassade i Amman 2016).  

Prosjektet har en egen informasjonsportal med oppdatert informasjon på arabisk.1 

Erstatter det nye kortet tidligere ID-dokumenter? 

Norges ambassade i Amman (2016) opplyser at det nye ID-kortet vil erstatte det nåværende 

nasjonale ID-kortet. I tillegg erstatter det  

 Statsborgerskapsbevis 

 Bostedsbevis 

 Rasjoneringskort (PDS-kort).  

                                                 

1 Nettadressen til informasjonsportalen er http://www.nid-moi.gov.iq/  
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Irakiske borgere vil dermed kun ha ett offisielt ID-dokument å forholde seg til.  

Ambassaden (2016) opplyser videre at det er vedtatt en ny lov som både regulerer registrering 

av opplysninger i det nye folkeregisteret og utstedelse av det nye ID-kortet. Loven finnes 

tilgjengelig (på arabisk) på den nevnte internettportalen. 

Er det nye ID-kortet blitt innført i hele landet? 

Ifølge informasjon tilgjengelig på hjemmesidene til Direktoratet for nasjonalt ID-kort (som 

gjengitt i Norges ambassade i Amman 2016), ble det nye ID-kortet første gang utstedt 13. 

september 2015 i Jisr Diyala i Bagdad. Siden har man satt i gang med utstedelse i de fleste deler 

av Irak.  

Det irakiske konsulatet i Oslo opplyste nylig til Landinfo (telefonsamtale november 2016) at 

alle irakere skal få et eget personnummer som kan brukes i alle sammenhenger, og at dette 

nummeret skal påføres det nye ID-kortet.  

Konsulatet opplyste videre at det nye ID-kortet utstedes ved de samme 

folkeregistreringskontorene (på engelsk kalt Civil Status Office/Department) som har utstedt 

de gamle kortene. Det er fortsatt noen av disse som ikke har fått utstyret som trengs for å utstede 

de nye kortene, men utstyret er blitt fordelt til alle provinser med unntak av Anbar, Ninewa og 

Salah al-Din, hvor det pågår militære operasjoner. Konsulatet bemerket imidlertid at det 

muligens utstedes nye kort i enkelte rolige områder av Salah al-Din, som for eksempel i Tuz 

Khourmatu. Enkelte områder i Diyala, som Baquba, har heller ikke mottatt det nye utstyret. 

Det nye kortet blir også utstedt i Kurdistanregionen (KRI), men her kan det være enkelte mindre 

byer/landsbyer som fortsatt ikke har det nødvendige utstyret til å lage de nye kortene. Fra 1. 

januar 2017 vil det ikke lenger bli utstedt pass i KRI på grunnlag av gamle ID-kort, ifølge 

konsulatet. 

I møte med Norges ambassade i Amman i april 2016 opplyste representanter for kurdiske 

selvstyremyndigheter (KRG) at alle irakere vil være forpliktet til å skaffe seg det nye ID-kortet 

innen fem år. I likhet med konsulatet, opplyste også KRGs representanter at ingen i KRI vil få 

utstedt nytt pass etter 1. januar 2017 dersom de ikke har det nye ID-kortet (Norges ambassade 

i Amman 2016).  

Blant annet på grunn av de pågående militære operasjonene i Anbar, Ninewa og Salah al-Din, 

er det ikke mulig å si noe om når det det nye kortet vil kunne bli utstedt i alle deler av Irak. 

Hvilke tekniske egenskaper har det nye ID-kortet? 

Ambassaden i Amman (2016) opplyser at det nye ID-kortet er et såkalt elektronisk ID-kort, idet 

det inneholder en chip hvor blant annet biometriske data kan lagres. Ifølge KRG-

representantene som ambassaden snakket med i april, vil chipen inneholde innehavers foto og 

iris-informasjon. Foreløpig er det uklart om også fingeravtrykk vil kunne lagres på chipen. På 

baksiden av kortet vil det også være en maskinlesbar kode etter ICAO2-standard.  

                                                 

2 ICAO (International Civil Aviation Organization) har utarbeidet standarder for biometriske pass. 
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Et tysk firma ved navn Giesecke & Devrient produserer ID-kortet, som er et plastkort av 

kredittkortstørrelse. I henhold til dette firmaet (som rapportert av Norges ambassade i Amman 

2016) inneholder kortet en rekke sikkerhetselementer.  

Hvordan er søknadsprosedyren for det nye ID-kortet? 

 Timebestilling 

For å levere søknad om nytt ID-kort må man bestille time hos det lokale 

folkeregistreringskontoret via nettsiden til Direktoratet for nasjonalt ID-kort. Søknadsskjema 

lastes ned fra samme nettside og fylles ut før man møter til avtalt time hos 

folkeregistreringskontoret (Norges ambassade i Amman 2016).  

 Innlevering og dokumentasjon 

Nåværende ID-kort, statsborgerskapsbevis, bostedsbevis og rasjoneringskort må medbringes 

ved innlevering av søknad. Disse dokumentene blir erklært ugyldige og beholdes av 

folkeregistreringskontoret når det nye kortet utstedes (Norges ambassade i Amman 2016).  

 Personlig fremmøte 

Ettersom det tas foto og iris-skanning av søker, kreves det personlig frammøte. Søknaden med 

biometri sendes til et sentralt kontor i Bagdad der opplysningene kontrolleres. Her blir kortet 

også personalisert før det returneres til det lokale folkeregistreringskontoret i ferdig utfylt stand 

(Norges ambassade i Amman 2016).  

 Gebyr 

For å få utstedt ID-kortet må man betale et gebyr på 5000 irakiske dinarer. Dette gjelder både 

ved første gangs utstedelse og ved fornyelse etter endt gyldighetsperiode (Norges ambassade i 

Amman 2016).  

 Gyldighetsperiode 

Når det gjelder gyldighetsperioden for de nye kortene, opplyser ambassaden (2016) at dette er 

noe uklart, og at ambassaden ikke har fått noen offisiell informasjon om dette. Ambassaden 

henviser til informasjon fra kortprodusenten der det kan se ut som at kortet vil ha en 

gyldighetstid på ti år. 

 Utstedelsestid 

Landinfo har mottatt ulike opplysninger om hvor lang tid det kan ta å få utstedt det nye ID-

kortet. Mens Norges ambassade i Amman (2016) opplyser at det kan ta opptil 15 dager fra 

innlevering av søknad til kortet kan hentes, sier Iraks konsulat i Oslo (telefonsamtale november 

2016) at det tar rundt tre måneder å få det nye ID-kortet. Den nye ordningen med innføring av 

personnummer i ID-kortene kan være årsaken til at prosessen tar litt tid, ifølge konsulatet. Det 

kan også være at man må påregne noe venting på time til innlevering av søknad, og at konsulatet 

har medregnet den tiden i sitt anslag.    
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 Søknad fra utlandet 

Ifølge opplysningene som den norske ambassaden i Amman (2016) fikk av de ovenfor nevnte 

KRG-representantene, er det per i dag ikke mulig å søke om det nye ID-kortet fra utlandet.  

Også Iraks konsulat i Oslo har opplyst (telefonsamtale november 2016) at man må reise til Irak 

for å få nytt ID-kort. Skal man få utstedt kort utenfor Irak, er det fortsatt gamle ID-kort som vil 

bli utstedt, trolig i påvente av at ambassadene får tildelt det rette utstyret. For de gamle ID-

kortene gjelder samme prosedyre som før, hvor man kan søke via irakisk ambassade. Også 

irakere født i Norge kan få utstedt gamle ID-kort.  

Alle nyfødte får de nye ID-kortene, forutsatt at de skal registreres i områder der man har det 

nødvendige utstyret. For øvrig er det enkelte grupper som prioriteres, som for eksempel en del 

statlige ansatte, ifølge det irakiske konsulatet i Oslo (telefonsamtale november 2016). 

Er folkeregisteret i ferd med å bli digitalisert? 

Direktoratet for nasjonalt ID-kort opplyser på sine hjemmesider (som gjengitt i Norges 

ambassade i Amman 2016) at det irakiske folkeregisteret skal digitaliseres. Dette innebærer at 

alle håndskrevne familiebøker fra lokale kontor skal samles inn, og at informasjonen i disse 

skal legges inn i et digitalt sentralt register. Familiebøkene skal så, ifølge direktoratet, 

oppbevares i et sentralt arkiv og dermed være tilgjengelig hvis det skulle være behov for å finne 

fram til opplysninger senere. Presist når dette vil være sluttført, er det etter hva ambassaden kan 

se, ikke opplyst på direktoratets hjemmeside (Norges ambassade i Amman 2016). 

 

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. 

 

Referanser 

Skriftlig kilde 

 Norges ambassade i Amman (2016, 22. mai). Irak: Nytt nasjonalt ID-kort og digitalisert folkeregister. 

Amman: Norges ambassade i Amman. 

Rapporten er tilgjengelig i Landdatabasen for utlendingsforvaltningen. 
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Muntlig kilde 

 Iraks konsulat i Oslo. Telefonsamtale 24. november 2016. 
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