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Forslag til ny folkeregisterlov - høring 

 

Vi viser til brev av 27. mars om ovennevnte. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende merknader: 

 

I forslaget til formålsbestemmelse i ny folkeregisterlov § 1-2 fremgår det at opplysningene i 

Folkeregisteret skal kunne brukes til bl.a. "administrative myndighetsoppgaver". Det fremgår 

under kapittel 6.1. at dagens folkeregisteropplysninger først og fremst brukes i forbindelse 

med bl.a. "administrative myndighetsoppgaver". Vi mener at begrepet er uklart, og kan heller 

ikke se at det er nærmere definert i høringsnotatet. Vi ber derfor om at begrepet enten blir 

definert nærmere eller vurdert erstattet med f.eks. begrepet "offentlig forvaltning". 

 

Vi stiller spørsmål ved om utkastet til ny folkeregisterlov § 2-2 annet til fjerde ledd som 

omhandler identifikasjonsnummer heller bør fastsettes i forskrifts form. 

 

Utkastet til ny folkeregisterlov § 3-1 inneholder en oppramsing av hvilke opplysninger som 

kan registreres. I de spesielle merknadene til bestemmelsen fremgår det at bestemmelsen er en 

videreføring av folkeregisterforskriften § 2-1. Det samme fremgår under kapittel 6.2.1. Vi ser 

det som en fordel om det hadde vært knyttet en forklaring til de enkelte punktene når det blir 

utarbeidet en lovproposisjon slik at disse blir enklere tilgjengelig. 

 

Til § 3-1 legger KMD til grunn at opplysning om valgkrets også må registreres til hvert enkelt 

fødselsnummer. Videre forutsettes det at opplysningene om samemanntall gir informasjon om 

vedkommende er innmeldt eller utmeldt, slik dette fremkommer av forskrift om 

folkeregistrering i dag. 

 



Vi ber om at i det videre arbeidet med modernisering av Folkeregisteret legges til rette for at 

samiske særtegn kan benyttes i all registrering av personnavn og adresser. 

 

Vi viser til forslagets § 9-3 andre ledd vedrørende retting av feil i registeret. Det foreslås her 

en ny regel om en tre års frist fra registreringsdato for krav om retting av opplysninger.  

En slik ”foreldelsesfrist” for krav om retting av personopplysninger innebærer et brudd med et 

av hovedprinsippene i personvernregelverket, nemlig at opplysninger alltid skal være 

oppdaterte og korrekte. Det kan være belastende og krenkende å vite at feil opplysninger er 

registrert, selv om feilen ikke har en direkte virkning på en persons rettigheter eller plikter.  

Vi ber derfor om en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser og behov for tre års frist 

for retting av feil, og ber FIN eventuelt vurdere å endre denne bestemmelsen. 

 

Det er foreslått i høringsnotatet å ta inn en bestemmelse i tinglysingsloven § 10 c om at 

"Folkeregistermyndigheten skal, uten hinder av taushetsplikt, gi de opplysninger som er 

nødvendig for utførelsen av oppgaver etter denne lov". Videre er det foreslått at 

matrikkelloven § 22 tredje ledd endres til følgende: "Sentral matrikkelstyresmakt kan få 

utlevert frå folkeregisteret og andre administrative register opplysningar som skal brukast i 

matrikkelen, uten hinder av teieplikt." Vi støtter forslaget til endringer i tinglysingsloven og 

matrikkelloven. Vi kan imidlertid ikke se at forslaget til endringer er kommentert i 

høringsnotatet, og ber derfor om at det tas inn en kort merknad til endringene når det 

utarbeides en lovproposisjon. 

 

Vi stiller spørsmål ved om den adressen som skal oppgis etter § 11-1 som omhandler 

opplysningsplikt om egne forhold, jf. også § 11-2 som omhandler kontroll av bostedsadresse, 

burde vært knyttet opp mot begrepet offisiell adresse i matrikkelloven § 21, se også 

matrikkelforskriften kapittel 12. 

 

Med hilsen  
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