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HØRING – FORSLAG TIL NY FOLKEREGISTERLOV 
 

 

 
NTL har mottatt høringsuttalelse fra NTL Skatt. Vår høringsuttalelse bygger på deres 

høringssvar.  

 

Loven fremstår som oversiktlig, har klart språk, og den er tilrettelagt det nye moderniserte 

folkeregister som skal innføres. Lovforslaget er forenklet og gjort klarere ved at enkelte 

forskriftsbestemmelser er tatt inn i det nye lovforslaget.  

 

Lovens formål er å registrere personer som er bosatt i Norge og grunnleggende opplysninger 

om disse. Loven har til formål å legge til rette for at registreringen av opplysningene som skal 

registreres er sikker og effektiv. Videre bør lovens formål være å gi regler som sikrer tildeling 

av et unikt identifikasjonsnummer til hver registreringspliktig person.  

 

Det er i formålsbestemmelsen lagt til grunn at denne skal gjenspeile at opplysningene i 

folkeregisteret skal være gjenstand for gjenbruk, i tillegg at det oppstilles rammer for hva 

opplysningene skal brukes til.  

 

Det fremgår av forslaget at det fremdeles skal være taushetsplikt om opplysningene i 

folkeregisteret, men at det skal være ett sett med «kjerneopplysninger» som ikke er underlagt 

taushetsplikt. Slike opplysninger kan utleveres til enhver som kan identifisere personen det 

etterspørres opplysninger om. Det er foreslått en klar grense for hvilke opplysninger ikke er 

underlagt taushetsplikt, og at de resterende opplysninger i registeret dermed skal være 

taushetsbelagte. NTL mener at historiske data fremdeles bør være omfattet av taushetsplikt.  

 

Vi anser at forslaget vil gjøre det enklere å vurdere hva som skal kunne utleveres til hvem.  

 

Det er samtidig i § 10-5 foreslått at det skal lovfestes en adgang for folkeregistermyndigheten 

uten hinder av taushetsplikt til å varsle andre offentlige myndigheter og virksomheter, samt 

finansinstitusjoner om opplysninger de kan bruke i sitt arbeid. Dette kan for eksempel være at 
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folkeregistermyndigheten skal sende melding til bidragsfogden når morskap, farskap eller 

medmorskap ikke er lagt til grunn i overensstemmelse med reglene i barneloven, jf. § 14, jf. 

folkeregisterforskriften § 9-7. NTL mener det er viktig at en slik bestemmelse er tatt inn i den 

nye folkeregisterloven, og at dette samtidig kan åpne for et bedre samarbeid mellom 

offentlige myndigheter.  

 

NTL ber om at departementet vurderer en harmonisering av regelverket med hensyn til 

registrering av foreldreansvar for gifte foreldre og ikke gifte foreldre.  

 

NTL savner en vurdering av hvorvidt man skal kunne registrere et tredje alternativt kjønn i 

tillegg til «mann» eller «kvinne».  

 

Vi støtter forslaget om at det blir innført overtredelsesgebyr, som gir 

folkeregistermyndigheten adgang til å ilegge gebyr for personer som ikke har overholdt sin 

meldeplikt eller opplysningsplikt og at det samtidig lovfestes en sikkerhetsventil i form av 

ettergivelse for de tilfeller der man kan sannsynliggjøre at manglende etterlevelse skyldes 

forhold utenfor den gebyrbelagtes kontroll eller når det særlige rimelighetsgrunner tilsier 

dette.  

 

Vi støtter forslaget i den nye lovens bestemmelse i § 11-2, som gir adgang til å innhente 

opplysninger fra huseiere/utleiere, samt at innhenting av opplysninger fra post-, tele-, 

nettselskap og strømleverandører om personers kundeforhold.  

 

Vi støtter også forslaget om at det lovfestes adgang til å registrere opplysninger om 

identitetskontrollen knyttet til hvert identifikasjonsnummer, jf. lovutkastet § 3-2. 
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