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Agenda:

 Hvorfor nytt folkeregister?

 Hva endres?

 Hvordan må omgivelsene 
forberede seg?



Prosjekt 
Modernisering av 
Folkeregisteret

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 en tilnærmet sanntidsoppdatering og 
tilgang til opplysninger via: 

https://vimeo.com/199960920


For 50 år siden…



Globalisering
Stor mobilitet i befolkningen
ID-problematikk
Kompliserte saker

I dag…



Utfordringer ved gammelt folkeregister

SLØSING MED 
PENGER

BRUK AV LOKALE 
REGISTRE

IDENTITETS-
KRIMINALITET

MANGELFULLT 
PERSONVERN



Oppdatert 
informasjon 
gjøres 
tilgjengelig 
mye raskere 
enn før 

Folkeregisterets verdikjede i dag



Vi gjør mer 
enn å sette 
strøm på 
papir

Folkeregisterets verdikjede i dag



Hva er nytt?

- Ny lov
- Nye tjenester
- Ny tilnærming til involvering



Ny lov og forskrift

 Utvidet tilgang på opplysninger

 Tydeligere kategorisering av opplysninger som 
enten taushetsbelagt eller ikke-taushetsbelagt

 Færre opplysninger er taushetsbelagt

 Nye opplysningselementer

 Nytt regime for tilgangsstyring for alle som 
bruker folkeregisteropplysninger

Enklere tilgang til flere opplysninger
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Nye folkeregistertjenester



 Via eget fagsystem
 På Folkeregisterets 

egen webtjeneste
 Historikk
 Uttrekk på flere 

Nye folkeregistertjenester



 Mulig å lytte på 
hendelser

 Automatisk 
igangsetting av egne 
forretningsprosesser

Nye folkeregistertjenester



? i

En fireinndelt interessentoppfølging

Styringsstruktur Samhandlingsmodell Endringsnettverk Massekommunikasjon

Ny måte å tenke involvering
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En fireinndelt interessentoppfølging

Styringsstruktur Samhandlingsmodell Endringsnettverk Massekommunikasjon

Ny måte å tenke involvering



Hvordan forberede seg 
til det nye 
Folkeregisteret?



Overgangsvindu



Overgangen til nytt register

Må Bør Kan



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 nyhetsbrev

 Besøk Skatteetatens 
datasamarbeidsside  for teknisk 
informasjon om det nye Folkeregisteret

http://www.skatteetaten.no/nyttfolkeregister
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Modernisert folkeregister for raskere, 
sikrere og enklere tjenesteyting i 

offentlig og privat sektor
Erfaringer, innspill og synspunkter fra Skedsmo kommune

Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør



Søkte allerede i 
1996 om utvidet 

tilgang 
til data om personer 

utenfor egen 
kommune



Eksempler på bruk av folkeregisteret

•Oppslag mot folkeregister via standard Infotorg
•Oppslag via Norsk Helsenett for helsestasjoner, legevakt og KAD (kommunal akuttmedisinsk døgntjeneste)

Online

•Lønn- og personalsystem 
•Pleie- og omsorgssystem
•Sak/Arkiv og KS SvarUT
•Oppvekstsystem, skole, barnehage, helsestasjoner, PPT
•Sosialsystem 
•Barnevernsystem 
•Legevakt/KAD 
•Innfordringssystemer for kemnertjenesten (Procasso/Sofie)

Program til program - integrasjon

•Skolestart
•Meddommerordning, kommune- og stortingsvalg, 100-åringer mm
•Varslingsordninger koblet mot kartsystemer (vann, kloakk, stengte veier, flom m.m)

Filuttrekk
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Utfordringer med dagens løsning

Administrasjon av 
tilgang og innhold i 
tilgangspakkene

Tjenesten er ikke 
komplett –viktige 

opplysninger mangler

Vi kunne levert bedre 
tjenester med bedre 

data og enklere tilgang

Tjenesten er ikke gratis, 
vi kjøper stadig 
tilleggstjenester
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Skedsmo kommune publiserte i mai sin første tjeneste på 
Altinn-plattformen



Innbyggeren i sentrum
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Nye muligheter – hendelser introduseres

Flytter til 
kommunen

Flytter ut av 
kommunen

Får barn Endrer sivil 
status



Med vennlig hilsen
Trine Myrvold Wikstrøm
Rådmann

Velkommen som 
innbygger til Skedsmo

I dette brevet følger viktig informasjon om 
tjenestetilbudet i Skedsmo kommune. Noe av 

dette er basert på det vi vet om deg fra før. Skulle 
det ikke stemme, vennligst ta kontakt med 

tjenesten det gjelder. 

Oppdatert informasjon om vårt tjenestetilbud 
finner du på vår innbyggerportal, 

www.skedsmo.kommune.no. 

Skole
Du har barn på Kjeller skole 
Kontaktinfo Mer informasjon om skolen

Barnehage
Ditt barn står ikke registrert med barnehageplass.
Opptak er 1. mars. Søknad sender du herfra
Disse barnehagene ligger i nærheten
Alle barnehager i Skedsmo

Helsestasjon
Ditt barn vil følges opp fra Lillestrøm helsestasjon. Du vil få 
innkalling til kontroller herfra. 
Kontaktinformasjon og Kart

Lege
Fastlege kan du event bytte her

Idrett
Idrettslag i nærområdet
Alle lag og foreninger i Skedsmo

Kultur
Kulturtilbud

«I Skedsmo kommune er vi opptatt av å gjøre 
ting enkelt for deg som
innbygger.»
Ole Jacob Flæten,  Ordfører



Skedsmo kommune

Jonas Liesgate 18
Postboks 313, 2001 Lillestrøm
www.skedsmo.kommune.no
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