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NAV, 29.10.2013 Side 2 

NAV sine brukergrupper – 
utgangspunktet for NAV sine behov 

 Behov for ett master personregister i Norge for alle 

personer som NAV har behov for å identifisere 

 To hovedgrupper: de med fastere og langvarig tilknytning 

til Norge og grupper med løsere og tidsavgrenset forhold 

til Norge 
1. Alle som er bosatt til enhver tid  

2. Alle som «flyter fritt» innenfor EØS-området 

3. Innvandring/utvandring til/fra land utenfor EØS 

4. Utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge eller på norske skip 

5. Familiemedlemmer bosatt i utlandet (personer med rett til avledede 

tjenester/ytelser, f.eks. barnetrygd/kontantstøtte) 

 Historikk 
 

 
 

 

 



NAV, 29.10.2013 Side 3 

Ønsker og behov for fremtiden….. 

 

 rask og sikker innrullering og oppdatering av opplysninger i folkeregisteret, 

herunder meldinger om fødsler, dødsfall og sivilstand 

 bedre ajourhold av opplysninger for personer som ikke er bosatte i Norge 

 bedre støtte for å registrere ulike typer familierelasjoner 

 bedre støtte for knytning mellom personer som representerer hverandre, ut over 

dagens kjernefamilie som implisitt har en slik funksjon, blant annet 

fosterbarn/fosterforeldre og avdøde/dødsbo 

 bedre metadata for at anvendelsen av opplysninger fra folkeregisteret blir riktig i 

lys av ulike bruksformål 

 
 

 

 



NAV, 29.10.2013 Side 4 

Folkeregisterets fremtidige rolle 

 Identitetsforvalter 
– Rask og sikker etablering av identifikator, herunder rekvirering av D-

nummer 

– Master for identitetsforvaltning – fysisk ID (pass, sertifikat osv som 

en person fremviser ved fremmøte) 

– Master for tildeling av eID – elektronisk ID ved bruk av 

selvbetjeningsløsninger hvor personen ikke personlig fremviser en 

fysisk ID 
– BankId 

– Buypass 

– Commfides 

 

 

 



NAV, 29.10.2013 Side 5 

Fremtidig forvaltning 

 En løsning og forvaltningsorganisasjon som sikrer effektiv 

avgivelse/vedlikehold av informasjon og sikker bruk  

 Folkeregisteret er strukturert og har eksplisitte 

dataelementer med entydig begrep 
– Eksempelvis at opplysningstypen «verge» er et dedikert dataelement, 

og ikke som i dag hvor det er en implisitt opplysning som må avledes 

(av mennesker) basert på postadressen. 

 Folkeregisteret inneholder tilstrekkelig metadata 
– Slik at det er mulig å vurdere kvalitet i henhold til ulike bruksformål 

– .. og at disse vurderingene kan gjøres maskinelt, og dermed inngå i 

automatiske prosesser 

 Vi ser frem til fortsatt samarbeid i dette spennende og 

viktige prosjektet 


