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Historikk

2007 Grunndatarapport

2011Strategirapport/Program MF 

2012 Forstudierapport, rapport om ny personidentifikator og 
rapport om ny pris- og distribusjonsmodell

2013 Forprosjekt MF

2014 Satsingsforslag
2015 Sentralt styringsdokument

2016 Hovedprosjekt MF

2004 R-behandling og nedsettelse av Olderbakkutvalget 

2003 KOEF - Koordineringsorgan for elektronisk forvaltning



#11
Samfunnet baser seg på 
at en person har ett 
fødselsnummer, eller ett 
d-nummer.



- Behov for en mer helhetlig
tilnæring til identitets-
forvaltningen

Politiet

UDI

Folkeregisteret



Status
• Prop.164L - Lov om folkeregistrering ( folkeregisterloven)
• Merking av 1 mill. d-nummer som inaktive fra 01.01.17
• Innføring av tidsbegrensning på d-nummer med 5 års varighet fra 01.01.17
• Skatteetaten vil overta ansvaret for ID-kontrollen fra andre d-nummer rekvirenter 

fra 01.01.17
• UDI rekvirerer og får tildelt d-nummer digitalt, muliggjør å få d-nummeret på 

asylsøkerbeviset fra januar 2017
• Synliggjøring av identitetsgrunnlaget i Folkeregisteret «kontrollert» / «ikke 

kontrollert», i løpet av 2017
• Synliggjøring av avdekkede falske identieter i Folkeregisteret, i løpet av 2017 



Tildeling av d-nummer til asylsøkere
• Behov: Umiddelbar tildeling av d-nummer til asylsøkere, for å knytte d-nr opp til 

utlendingsmyndighetens registreringsprosess samt gi mulighet for å registrere d-nr 
på asylsøkerbeviset



Grunnlaget for registrering av identitet § 3-2

«Til hvert fødsels- eller d-nummer kan det registreres opplysninger om på hvilket 
grunnlag vedkommendes identitet er registrert. Det registreres om identiteten er 
unik, kontrollert eller ikke kontrollert

• Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragraf»



Kontrollert identitet



Unik identitet



Folkeregisteret Politi UDI

Fremtidig modell

Pass Nasjonalt 
ID-kort

Visum Asyl Oppholds-
søkere

Utviste

Unik ID i Norge

Kontrollert ID

Ikke kontrollert ID

Unik norsk ID



NOAS er positive til å 
låse personer til ett 
personnummer med 
biometri.



• Det indre digitale markedet i EU legger til rette for digitale tjenester 
på tvers av landegrensene 

• eIDAS-forordningen regulerer tillitstjenester og planlegges innført i Norge
• Forordningen legger til rette for at privatpersoner og bedrifter kan bruke sin eID 

for å få tilgang til offentlige tjenester i andre land
• eIDAS og tilpasning i norsk lov: 

• eIDAS dekker nye områder, som anerkjennelse av eID
• Loven kan tre i kraft 1. januar 2017
• Obligatorisk, gjensidig anerkjennelse av eID fra høsten 2018

eIDAS
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ID-forv: Gradering

D-nummer tildeling

ID-forv: Falsk ID

2016 2017 2018 2019

Familierelasjoner og sivilstand

Navn
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 4 ID-forv: Statsborgerskap

Utflytting
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Fødsel

Innflytting og tildeling identifikator

Dødsfall

Flytting og adresseendring

Leveranseplan 2016 – 2019 





Prosjektets omfang

NYE FORRETNINGSPROSESSER OG ARBEIDSRUTINER

OPPLYSNINGER OM BORGER SAKSBEHANDLING TILGJENGELIGGJØRING

NY TEKNISK LØSNING MED ELEKTRONISKE GRENSESNITT OG ARBEIDSFLATER

PERSONOPPLYSNINGER
KATEGORISERING

NYE FORSKRIFTER, INSTRUKSER OG RETNINGSLINJERAUTOMATISERING

AUTOMATISERTE / 
MANUELLE 
KONTROLLER

UMIDDELBAR TILDELING 
AV PERSONNR.

INNSYN FOR 
BORGERE

PUBLISERING /
DISTRIBUSJON

PRODUSENTER KONSUMENTER

+ + +
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