
Nytt folkeregister i 2019  
Informasjon fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret  



Innhold 

1. Hvorfor trenger Norge et nytt folkeregister? 

2. Hva endres?  

3. Hvordan forbereder vi omgivelsene? 

4. Hvordan må omgivelsene forberede seg? 

 



Nytt folkeregister i 
2019 
 
 

Oppslagstjenester 

Hendelseslister (utløser hendelser og evt. 

oppdatering av eget kunderegister) 

Uttrekkstjenester 

• Stabil og sikker 

fellesløsning 

• Tilgjengelig 24/7 

Oppetid 99,8 % 

Folkeregisteret vil understøtte muligheten 

for sanntidsoppdatering og tilgang til 

opplysninger via:  

https://vimeo.com/199960920


Hvorfor trenger Norge et nytt 
folkeregister? 



Hvilke utfordringer byr et gammelt  
folkeregister på? 

Bruk av lokale 

registre 

Unødvendig 

pengebruk 
Identitets-

kriminalitet 

Mangelfullt 

personvern 

Arbeidslivs-

kriminalitet 



Hva endres? 



Løpende elektronisk innsending 

 

Automatisert saksbehandling 

 

Oppdateres på minutter og sekunder 

 

Sanntidsoppdateringer til alle brukere. 

 

Flere tilgjengelige opplysninger 

 

Enklere tilgang 

 

Nye, standardiserte tjenester 

 

 

 

Nytt folkeregister betyr 



Hva er nytt? 
 Nytt regelverk 
 Ny/endret informasjon og 

statuskoder 
 Ny tilgang og tjenester 



Ny lov: Enklere tilgang til flere opplysninger 

Ny lov og forskrift 

 

 Utvidet tilgang på opplysninger 

 Tydeligere kategorisering av opplysninger som 

enten taushetsbelagt eller ikke-taushetsbelagt 

 Flere opplysninger er ikke-taushetsbelagt 

 Nye opplysninger 

 Nytt regime for tilgangsstyring for alle som 

bruker folkeregisteropplysninger N
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Ny lov stiller strengere krav til kontroll på hvem som bruker opplysninger, og hvordan de benyttes.  

Brudd på forvalteransvaret kan sanksjoneres med bøter og tap av tilgang på opplysninger. 



Taushetsbelagte 
opplysninger 

Ikke-taushetsbelagte 
opplysninger 

 Fullt navn inkl. historikk 

 Fødselsdato 

 Identitetsgrunnlag 

 Adresse (ikke adresser undergitt 

taushetsplikt eller gradert etter 

beskyttelsesinstruksen) inkludert 

historikk 

 Fødested 

 Statsborgerskap 

 Sivilstand (alle typer) 

 Vergemål 

 Stadfestet fremtidsfullmakt 

 Dødsdato 

 Elektronisk 

kontaktinformasjon 

 Kontaktopplysninger for 

dødsbo 

 Foreldre 

 Ektefelle/registrert partner 

 Barn 

 Foreldreansvar 

 Adopsjon 

 Familienummer 

 Tilknytning til Sametingets 

valgmanntall 

 Samisk språk 

 Oppholdsstatus 

 Utenlandsk 

identifikasjonsnummer 

 Utlendingsmyndighetenes 

identifikasjonsnummer 

 Falsk identitet 

 Registreringsstatus, med 

unntak av statusene 

"bosatt", "utflyttet", "død", 

"opphørt" og "inaktiv" – som 

er unntatt fra taushetsplikt i 

forskrift. 

Ny lov: Tydeligere kategorisering 



Rettighetspakker 

 

Ny lov: Nytt regime for tilgangsstyring 

1. Offentlige myndigheter, virksomheter og private 

som har egen hjemmel i lov til å innhente 

tausbelagte opplysninger 

2. Finansforetak og finanskonsern (med konsesjon 

etter finansforetaksloven) 

3. Offentlige myndigheter og virksomheter, private 

som utfører oppgaver på vegne av det offentlige og 

som ikke har lovhjemmel 

4. Andre (private)  

5. Presse 

 



Hva er nytt? 
 Nytt regelverk 
 Ny/endret informasjon og 

statuskoder 
 Ny tilgang og tjenester 



Ny informasjon og endringer fra DSF  
til nytt folkeregister 

Kjerneinformasjon 

Falsk identitet 

Faktisk fødselsdato 

Kjønn (mann og 
kvinne) 

3 samiske språk 

Rekkefølgenummer 
ved flerfødsler 

 

 

 

 

 

 

Identitetsgrunnlag 

Identifikasjonens 
grunnlagsstatus,  

-nummer og -nr.type 

Legitimasjons-
dokumentnummer og 
-dokumenttype 

Utstedernavn 

Utstederland 

 

Adresse 

Adressetilleggsnavn 

Oppholdsadresse 

Delt bosted for barn 

c/o-henvisning i 
bosteds- og 
oppholdsadresser 

 

Relasjon 

Fullmektig ved 
stadfestet 
fremtidsfullmakt 

Delt foreldreansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dødsfall 

Kontaktopplysninger 
for dødsbo 

Kjerneinformasjon 

Personstatus 

Utenlandsk  

statsborgerskap 

Identifikasjons- 

nummerstatus 

 

 

 

 

 

 

Innflytting 

Oppholdstillatelse 

 

Adresse 

Spesielt 
bostedsforhold (nye 
koder og ny 
inndeling) 

Postadresse i Norge 
og postadresse i 
utlandet 

 

 

 

Vigsel og ekteskap 

Vigseltype – kun 
saksinformasjon 

 

 

 

Utflytting 

Utflyttingstype - kun 
saksinformasjon 

ENDRET INFORMASJON 

NY INFORMASJON 



Nye informasjonselementer i 2018  
 

I eksisterende grensesnitt via EVRY:  

 

April:  Identitetsgrunnlag med status 

 kontrollert og ikke-kontrollert 

 

April:  Falsk identitet og status opphørt 

 

Mai:  Utvidelse av status inaktiv  

Konsumenter som bruker web-tjenesten infotorget.no 

kan få disse opplysningene når de gjør oppslag iht 

egne rettigheter 



Hva er nytt? 
 Nytt regelverk 
 Ny/endret informasjon og 

statuskoder 
 Ny tilgang og tjenester 



• Søknadprosess og avtaleinngåelse vil i fremtiden bli elektronisk 

• det vil utvikles en elektronisk løsning for søknad om tilgang iht. nye rettighetspakker  

• det vil utarbeides en standardavtale for konsumenter som kan signeres elektronisk 

 

Per i dag finnes søknadsskjema i form av WORD-maler for tilgang til eksisterende tjenester fra Evry 
HER    https://www.infotorg.no/nyheter/ny-lov-dsf#Soknad  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infotorg.no/nyheter/ny-lov-dsf#Soknad&data=02|01||0348fd8011814483ec8c08d5276063cb|40cc2915e2834a2794716bdd7ca4c6e1|1|0|636458217303128415&sdata=BpmT5/73qYsL8pAd9UyuUry2gjcOoekCfCJPP5nfatQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infotorg.no/nyheter/ny-lov-dsf#Soknad&data=02|01||0348fd8011814483ec8c08d5276063cb|40cc2915e2834a2794716bdd7ca4c6e1|1|0|636458217303128415&sdata=BpmT5/73qYsL8pAd9UyuUry2gjcOoekCfCJPP5nfatQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infotorg.no/nyheter/ny-lov-dsf#Soknad&data=02|01||0348fd8011814483ec8c08d5276063cb|40cc2915e2834a2794716bdd7ca4c6e1|1|0|636458217303128415&sdata=BpmT5/73qYsL8pAd9UyuUry2gjcOoekCfCJPP5nfatQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infotorg.no/nyheter/ny-lov-dsf#Soknad&data=02|01||0348fd8011814483ec8c08d5276063cb|40cc2915e2834a2794716bdd7ca4c6e1|1|0|636458217303128415&sdata=BpmT5/73qYsL8pAd9UyuUry2gjcOoekCfCJPP5nfatQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infotorg.no/nyheter/ny-lov-dsf#Soknad&data=02|01||0348fd8011814483ec8c08d5276063cb|40cc2915e2834a2794716bdd7ca4c6e1|1|0|636458217303128415&sdata=BpmT5/73qYsL8pAd9UyuUry2gjcOoekCfCJPP5nfatQ%3D&reserved=0


Nye folkeregistertjenester fra 2019 

 Via eget fagsystem 

 På Folkeregisterets 

egen webtjeneste 
 

 Oppslag 

 Uttrekk 

 Historikk  

 Mulig å lytte på 

hendelser 

 Automatisk 

igangsetting av egne 

forretningsprosesser 

 



Selvbetjening for utviklere 

• Folkeregistertjenestene og hvordan du 
bruker dem beskrevet på internett 

• Både for konsumenter og produsenter 

• Oppdateres i takt med utviklingen 
moderniseringsprosjektet 

• Du finner det her: 
http://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-
api-dokumentasjon 

 

 

http://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon
http://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon
http://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon
http://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon
http://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon


Hvordan forbereder vi 
omgivelsene? 



Bred involvering av interessenter 

Styringsstruktur Samhandlingsmodell Endringsnettverk Massekommunikasjon 

Nettverkssamarbeid 

med nøkkelaktører 

som representerer 

store 

brukersegmenter 

                       

Metodisk vekting for 

å vurdere grad av 

involvering 

Skape interesse og 

bevisstgjøre 

(2017) 

Skape forståelse og 

handling 

(2018) 

Utdype informasjon,  

hjelp og støtte 

(2019) 

 

 

 

Formelle avtaler med de 

mest sentrale 

interessentene 

                                                

Speiling av roller og 

ansvar 

Forankring på 

departementsnivå 

Styringsgrupper 

Fagråd 

Prosjektlederforum 

Arbeidsgrupper 



Hvordan må omgivelsene 

forberede seg? 



Overgangsvindu på to år 



Overgangen til nytt register 

Må Bør Kan 

 Forstå konsekvenser 

 Estimere kostnader  

 Sikre finansiering 

 Vurdere muligheter i ny 

funksjonalitet og ny 

informasjon 

 Identitetsgrunnlag, delt bosted 

etc. 

 Øvrige effektiviseringstiltak 

 Automatisk igangsettelse av 

egne forretningsprosesser og 

tjenester 



Vil du vite mer om det nye Folkeregisteret? 
 

 

 Følg med på prosjektet nettsider 

www.skatteetaten.no/nyttfolkeregister, 

som oppdateres fortløpende med 

informasjon fra prosjektet. 

 Meld dere på vårt nyhetsvarsel 

 Besøk Skatteetatens 

datasamarbeidsside for teknisk 

informasjon om det nye Folkeregisteret. 

https://skatteetaten.github.io/folkeregister

et-api-dokumentasjon/ 

 

http://www.skatteetaten.no/nyttfolkeregister
https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/
https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/
https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/
https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/
https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/
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https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/



