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Folkeregisteret - en nasjonal 
felleskomponent

Nøkkelopplysninger om alle som bor, 
eller har bodd i landet vårt 

Over 20 000 virksomheter bruker 
opplysninger fra folkeregisteret

2 millioner endringer i året



Folkeregisteret følger oss 
fra vugge til grav



En inngangsbillett til 
samfunnet –

grunnlaget for vurdering av 
rettigheter og plikter i Norge 



Innsikt i hvor 
mennesker bor



Dagens folkeregister var 
laget for en annen tid og et 

annet samfunn



Et utdatert folkeregister rammer hele samfunnet

Bruk av lokale 
registre

Sløsing med 
ressurser

Identitets-
kriminalitet

Mangelfullt 
personvern



NYE FORRETNINGSPROSESSER OG ARBEIDSRUTINER

SAKSBEHANDLING TILGJENGELIGGJØRING

NY TEKNISK LØSNING MED ELEKTRONISKE GRENSESNITT OG ARBEIDSFLATER

NY LØSNING TILPASSET NY LOV OG FORSKRIFTAUTOMATISERING

AUTOMATISERTE / 
MANUELLE 
KONTROLLER

UMIDDELBAR 
TILDELING 
AV PERSONNR.

INNSYN FOR 
BORGERE

PUBLISERING /
DISTRIBUSJON

PRODUSENTER KONSUMENTER

+ + +

Moderniseringen betyr mer enn å sette strøm på papir

13 store produsenter
6 departementer og 
underliggende 
virksomheter

Over 20 000 virksomheter
Rundt 450 kommuner og fylkeskommuner
Store sektorer som bank, finans og energi

Folkeregistermyndigheten 
i Skatteeetaten

+



Digital dødsmelding

Minutter og sekunder, ikke 
dager og uker



INKASSO ASDødsfall og arv

Hei! Med ny 
elektronisk 
melding fra legene 
rett inn til 
Folkeregisteret 
slipper vi en stor 
registreringsjobb.

Jeg sørger over den døde, og vil 
slippe å motta henvendelser til den 
avdøde, som om han var i live.

POLITI

NAV

Tingretten

Hei! Jeg jobber i NAV. Vi 
sparer samfunnet for store 
summer ved å kunne stoppe 
utbetalinger uker og måneder 
tidligere.

BANK

Hei! På sykehuset ønsker vi å få rask 
beskjed om dødsfall slik at vi kan 
slippe pasienter frem i behandlings-
og operasjonskøene.

Hei! I inkassobyrået mottar vi daglig lister 
over kunder som har utestående beløp, og 
sender ut krav. Med oppdatert informasjon 
om dødsfall unngår vi å belaste pårørende 
og kan effektivisere håndteringen. 

Hei! I banken ønsker vi å få 
beskjed om dødsfall blant 
våre kunder så raskt som 
mulig, slik at vi kan stenge 
kontoer i tide, og unngå å 
sende varsler for 
manglende betaling. 

Hei! Med sanntids-
oppdateringer reduserer 
vi risikoen for kriminalitet 
knyttet til avdødes konti 
og eiendeler



Ny løsning for 
tredjelandsborgere som får 

opphold i Norge 

Gjenbruk av ID-kontroll, ID-
dokumenter og opplysninger



BANK

Hei! I Folkeregisteret slipper vi 
en stor jobb når vi kan 
gjenbruke informasjon 
istedenfor å hente inn og 
kontrollere selv

Folkeregisteret

Hei! Jeg er ny i Norge og vil gjerne 
få mobil og komme meg i jobb så 
fort som mulig. 

Ny i Norge 

Hei! Vi i kommunene 
gir barna dine både 
skoleplass og 
adgang til 
fritidsaktiviteter, så 
fort dere kan vise at 
dere bor her.

Hei! Hei! I banken åpner 
vi gjerne en bankkonto 
for deg, så fort vi vet 
hvem du er

Nav

Hei! I Nav er det 
kjempenyttig å vite 
hvem du er når vi skal 
vurdere hvilke 
tjenester og stønader 
du har rett på 

Hei! Vi i helsesektoren 
trenger å vite hvem du er 
for å skrive ut resepter for 
deg hvis du blir syk



Ny tjenestestrategi gir 
effektiv tilgang til 

opplysninger.



Nye tjenester 

 Løpende varsling om endringer i Folkeregisteret. Brukeren slår selv opp 
opplysninger om endringen

 Kun ved maskin-til-maskin tilkobling
Hendelsesliste

 Muligheten til å hente ut opplysninger om et utvalg personer basert på én 
eller flere kriterier, uten å identifisere personene førstUttrekk

 Hent enkeltperson(er) for å se personens folkeregisteropplysninger i et 
fagsystem ved behov, ved maskin-til-maskin tilkobling

 Nettbasert oppslagstjeneste for konsumenter og privatpersoner innlogget på 
skatteetaten.noOnline oppslag

Løsning for 
innsyn

 Borgere kan få innsyn i oppslag på egen person

Maskin-til-
maskin oppslag



Økosystemet

Folkeregisteret

Systemleverandører

Segmentansvarlig

Samarbeidspartnere til 
konsumenter

Samordner og representerer 
konsumenter med like behov 

og hjemmelsgrunnlag

Helsetjenester

Ansvarlig for behandling av data i 
tråd med hjemmelsgrunnlag

3-parts databehandlerForvaltning Konsument



Store muligheter for 
innovasjon og 

tjenesteutvikling



Digitalisering er en 
lagøvelse -

ikke vent med å ta i bruk data 
og tjenester!
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