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Forslag til ny folkeregisterlov - Høring 

Vi viser til brev av 27. mars 2015 med vedlegg om ovennevnte. 

 

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater – Jernbaneverket, 

Kystverket, Luftfartstilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Statens havarikommisjon 

for transport, Statens jernbanetilsyn og Statens vegvesen Vegdirektoratet.  

 

Vedlagt oversendes uttalelse fra Vegdirektoratet som tar opp flere forhold knyttet til 

utstedelse av førerkort, bl.a.: 

 Vegdirektoratet støtter inndelingen i tre kategorier etter hvor godt kontrollert identiteten 

er. Det vises til at førerkort er anerkjent som legitimasjonsdokument. Det uttrykkes 

imidlertid usikkerhet mht. hva som ligger i at identiteten er kontrollert og i hvilken grad 

identiteten med det er sannsynliggjort. 

 Statens vegvesen har i noen tilfeller behov for å kjenne til historiske data om flytting til og 

fra Norge. Etatens datasystemer viser bare datoen for siste flyttemelding til folkeregisteret, 

og det er nødvendig å be om tilleggsinformasjon. 

 Hjemmel for å kunne melde fra til andre myndigheter om en utgått (dvs. falsk) identitet er 

viktig i forbindelse med førerkort. Vegdirektoratet mener derfor det bør være en plikt til å 

varsle andre myndigheter når en identitet utgår fra folkeregisteret, slik at vedkommende 

ikke beholder førerkortet som legitimasjonsdokument. 

 Det oppleves som problematisk at D-nummer kan benyttes på nytt av en annen person. 

Førerkort kan utstedes på bakgrunn av D-nummer, og vedkommende blir liggende i 

Statens vegvesens systemer med førerkort utstedt på det aktuelle D-nummeret. 
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 Vegdirektoratet viser til kravet om egen lovhjemmel for å få tilgang til taushetsbelagte 

opplysninger fra Folkeregisteret. Det er pr i dag ingen slik hjemmel i vegtrafikkloven. Det 

antas at den foreslåtte fristen på seks måneder for å etablere slik hjemmel kan bli for 

knapp. 

 

 For øvrig etterlyser Vegdirektoratet: 

o en omtale av lagring og bruk av bilder i registeret,  

o et begrep for personer som er registrert i Folkeregisteret,  

o et felles begrep for fødselsnummer og D-nummer 

o tilgjengeliggjøring av elektronisk kontaktinformasjon ved en felles tjeneste med 

opplysningene i Folkeregisteret og kontaktregisteret til Difi 

o tilgjengeliggjøring av opplysninger med tjenester (grensesnitt/"web services") av 

en kvalitet som overflødiggjør lokale kopier hos brukere av Folkeregisteret. 

 

For de nærmere detaljer viser vi til Vegdirektoratets uttalelse. 

 

Samferdselsdepartementet viser videre til forslaget til ny § 10-1 andre ledd. Bestemmelsen gir 

visse aktører som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, en rett til å få utlevert 

opplysninger fra Folkeregisteret om en nærmere angitt gruppe personer, uten at den enkelte 

personen må kunne navngis og identifiseres. Det er i forslaget et vilkår at opplysningene er 

nødvendige for å ivareta en lovpålagt oppgave.  

 

I den nye postloven som er vedtatt av Stortinget, men ikke trådt i kraft, vil tilbyder med 

leveringsplikt ha plikt til å opprette, drive og vedlikeholde et adresseregister over 

postmottakere. Samferdselsdepartementet forstår forslaget til ny folkeregisterlov § 10-1 andre 

ledd slik at leveringspliktig tilbyder kan få utlevert opplysninger som er nødvendige for å 

vedlikeholde sitt register, slik at god kvalitet i registeret sikres. Dette kan gjelde opplysninger 

som i utgangspunktet ikke kommer inn i registeret via flyttemeldinger, slik som for eksempel 

registrerte nyfødte i et gitt tidsrom (dato til dato), registrerte nyinnflyttede til Norge i et gitt 

tidsrom (dato til dato) og personer innenfor et gitt geografisk område hvor kommunen har 

tildelt nye adresser (der hvor det ikke har vært veiadresser tidligere). En slik mulighet til 

innhenting av opplysninger vil forbedre adresseregisteret som er pålagt i postloven. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gyri Solnørdal Jenssen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kjersti Nikolaysen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Kopi til:  
 

Vegdirektoratet 

Ref.: 2015/041228-004 
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