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1. SAMMENDRAG 

Departementet foreslår endringer i reglene om bostedsregistrering av personer som 

kommer fra utlandet, slik at de som pendler fra annet land i EØS til Norge på grunn av 

inntektsgivende aktivitet kan unntas fra bostedsregistrering i Norge. Det vil si at en 

person som pendler til Norge på grunn av arbeid fortsatt vil kunne være 

registreringsmessig bosatt i felles hjem med ektefelle og/eller barn i et annet land. 

Enslige som pendler mellom foreldrehjem i annet land og bolig i Norge kan anses 

bosatt i foreldrehjemmet fram til det året de fyller 22 år. Etter dette kan enslige 

pendlere anses bosatt i bolig som fyller vilkårene for å være selvstendig. Det stilles 

samme krav til pendling (besøkshyppighet) som ved innenlands pendling.  

  

2. BAKGRUNN 

Det følger av folkeregisterloven og folkeregisterforskriften at personer som kommer fra 

utlandet regnes som bosatt i Norge når de har lovlig opphold og har til hensikt å bli her 

ikke bare midlertidig. Opphold av minst seks måneders varighet regnes som bosetting, 

selv om oppholdet er midlertidig. Dette innebærer at mange utenlandske 
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arbeidsinnvandrere anses som registreringsmessig bosatt i Norge, selv om de beholder 

sitt hjem i hjemlandet og besøker dette regelmessig. Skatteetaten innførte i januar 2011 

nye rutiner for identitetskontroll ved utskriving av skattekort til personer med D-

nummer. Det ble da også gitt instruks om at skattekontoret samtidig skulle avklare om 

personer med D-nummer som søkte om skattekort for annet år på rad hadde overholdt 

reglene om bostedsregistrering. Dette førte til reaksjoner fra i første rekke svenske 

arbeidstakere i Norge som ikke ønsket å bli bostedsregistrert her, og også fra norske 

arbeidsgivere som fryktet negative konsekvenser for tilbudet av arbeidskraft. Etter den 

nordiske avtalen om folkeregistrering fører bostedsregistrering i innflyttingsstaten til at 

personen registreres som utflyttet i fraflyttingsstaten.   

 

Finansdepartementet ser det som uheldig om arbeidsmarkedet eventuelt blir påvirket 

negativt av reglene om bostedsregistrering av utenlandsk arbeidskraft. Departementet 

har derfor funnet grunn til å se nærmere på om det bør gjøres endringer i reglene om 

bostedsregistrering i Norge innenfor det handlingsrommet som finnes både etter den 

nordiske konvensjonen om flytting og EØS-regelverket. Skattedirektoratet har 

informert skattekontorene om at de inntil videre skal stille i bero saker om 

bostedsregistrering som har oppstått som følge av at personer med D-nummer søker 

om skattekort for annet år på rad, og at denne gruppen skal få skattekort uavhengig av 

spørsmålet om bostedsregistrering.   

 

3. REGLENE I FOLKEREGISTERLOVEN M.V. OM 

BOSTEDSREGISTRERING I NORGE  

3.1 Innledning 

Det er ett sentralt folkeregister for Norge. I dette registeret skal alle personer som er 

eller har vært bosatt i Norge, er født i Norge, eller har fått tildelt fødselsnummer eller 

D-nummer være registrert, jf. folkeregisterloven § 1. Det fastsettes et fødselsnummer 

for enhver som er bosatt i Norge, og for andre kan det fastsettes enten et 

fødselsnummer eller et D-nummer når det foreligger et begrunnet behov for det, jf. 
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folkeregisterloven § 4. D-nummer er for eksempel aktuelt for personer som ikke anses 

bosatt i Norge men som skal arbeide her og derfor må ha skattekort. 

 

Hovedreglene er at personer som oppholder seg i Norge i minst seks måneder regnes 

som bosatt her, jf. folkeregisterforskriften § 4-1.  

3.2 Bostedsregistrering av personer som flytter inn fra utlandet 

Den som kommer fra utlandet for å bosette seg i Norge skal innen 8 dager etter 

ankomsten personlig melde seg for skattekontoret og vise fram pass eller annet 

legitimasjonspapir. Det samme gjelder person som kommer fra utlandet for å oppholde 

seg her i minst 6 måneder. Dette følger av folkeregisterloven § 8, annet ledd. 

Bestemmelsen er forstått slik at den gjelder en opplysnings- og meldeplikt, og at den 

ikke regulerer hvor langvarig et opphold skal være for at en person skal anses som 

bosatt i riket.  

 

Nærmere bestemmelser om når en person skal anses bosatt i Norge ved innflytting er 

gitt i folkeregisterforskriften § 4-2. Bestemmelsen angir at opphold i Norge skal anses 

som bosetting i to alternative situasjoner.  

 

For det første omfatter folkeregisterforskriften § 4-2 første punktum de tilfeller hvor 

personer har til hensikt å bli i landet ikke bare midlertidig. Etter denne bestemmelsen 

må det foretas en vurdering av personens hensikt. Det er et vilkår at personen har lovlig 

opphold i Norge. 

 

Verken folkeregisterloven eller forskriften gir noen definisjon av begrepet ”bosatt”. Når 

det skal avgjøres om vilkåret om bosetning er oppfylt, må det foretas en konkret 

vurdering av innflytterens hensikt. I Håndbok i folkeregistrering, versjon 1.7 side 31, 

har Skattedirektoratet lagt til grunn at det ikke har avgjørende betydning om familie 
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(ektefelle og barn) fortsatt bor i hjemlandet, eller om den som flytter er student. 

Momenter i vurderingen kan være disposisjonsrett over bolig, arbeidsforhold, lengden 

av opphold(ene) i Norge, familietilknytning, sted for næringsinteresser, 

statsborgerskap mv. Hvis personen kommer fra et land utenfor EØS/EFTA-området, 

eller Bulgaria eller Romania, er det i tillegg et krav at de har oppholdstillatelse.   

 

Dette innebærer at en person med lovlig opphold i Norge, som opplyser at han har til 

hensikt å ta varig opphold i Norge, framviser arbeidskontrakt og leiekontrakt på bolig 

som ikke er tidsbegrensede, i utgangspunktet vil oppfylle vilkårene for 

bostedsregistrering etter folkeregisterforskriften § 4-2 første ledd første punktum. 

 

For det andre følger det av folkeregisterforskriften § 4-2 første ledd annet punktum at 

personer som tar opphold i Norge av minst seks måneders varighet, i utgangspunktet 

skal regnes som bosatt i Norge. Dette gjelder selv om oppholdet er midlertidig. Det 

legges avgjørende vekt på oppholdets faktiske varighet.  

 

Samlet oppholdstid skal legges til grunn slik at der personen har hatt påfølgende 

opphold i ulike kommuner, legges dette sammen. Det er den faktiske varighet av 

oppholdet (”døgnhvilen”) som legges til grunn, og hensikten med oppholdet har 

således ikke betydning i denne vurderingen. Kortere avbrudd i oppholdet, slik som ved 

ferier, helger o.a. bryter ikke oppholdet.  

 

Et eksempel er en svensk borger som inngår en toårig arbeidskontrakt med en norsk 

arbeidsgiver. Vedkommende oppholder seg deler av uken i Norge, fordi han arbeider 

tre dager på arbeidsstedet i Norge. Resten av uken er han i sitt hjem i Sverige hvor han 

arbeider to dager på sitt ”hjemmekontor”, og tilbringer helgen. Vedkommende vil ikke 

oppfylle vilkårene for å anses som bosatt i Norge. Dersom vedkommende derimot 
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arbeider fem dager i Norge, men tilbringer helgene i hjemmet i Sverige, vil 

vedkommende oppfylle vilkårene for å anses bosatt i Norge.  

 

Arbeidstakere som har lange arbeidsskift med overnattinger i Norge, og tilsvarende 

langvarige fritidsperioder som tilbringes i hjemlandet (”langpendlere”/ 

”rotasjonspendlere”) oppfyller ikke vilkårene for å anses bosatt i Norge. Slike lengre 

opphold i hjemlandet bryter oppholdet i Norge etter folkeregisterforskriften § 4-2 første 

ledd annet punktum. Dersom personen arbeider på kontinentalsokkelen, og har 

tilsvarende langvarige fritidsperioder i hjemlandet, vil vedkommende ikke ha opphold i 

Norge som danner grunnlag for bosetting etter folkeregisterforskriften § 4-2 første 

ledd.  

 

Personer som arbeider i Norge og som ikke har bolig her som de overnatter i 

(”dagpendlere”), skal ikke bostedsregistreres i Norge etter folkeregisterforskriften § 4-

2 første ledd.   

 

Dersom vurderingen av om personen skal anses bosatt i Norge skjer i starten av 

vedkommendes opphold, må det vurderes om vedkommende har innrettet seg på en 

slik måte at det viser at vedkommende skal være i Norge i seks måneder eller mer. 

Skattedirektoratet har vist til to kriterier for denne vurderingen, ”bolig” og ”arbeid”, se 

Håndboken i folkeregistrering, versjon 1.7 side 32. For eksempel kan det være en 

indikasjon på at oppholdet er midlertidig dersom vedkommende disponerer bolig i 

mindre enn seks måneder. Også lengde på eventuell arbeidskontrakt er et relevant 

moment ved denne vurderingen. Dersom vedkommende verken har bolig eller arbeid i 

landet, kan det være en indikasjon på at oppholdet er midlertidig. Skattedirektoratet har 

i håndboken gitt anvisning på at registrering bør avventes i slike tilfeller til forholdene 

er mer avklart, eventuelt til det er gått seks måneder. 
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Hvis personen oppholder seg skiftevis på den norske kontinentalsokkelen og i Norge, 

er det samlet oppholdstid som er avgjørende, og vedkommende skal regnes som bosatt 

i Norge, jf. folkeregisterforskriften § 4-2 andre ledd. 

 

Det gjelder særlige regler for når sjøfolk, personer på Svalbard mv., utenlandske 

diplomater og NATO-personell skal regnes som bosatt i Norge, jf kapittel 4 i forskriften. 

Disse berøres ikke av endringsforslaget. 

3.3 Reglene om bosted ved innenlands pendling  

Folkeregisterforskriften har egne regler om bosted for pendlere i kapittel 6. 

Bestemmelsene gjelder bare for innenlandsk pendling. En definisjon av begrepet 

pendler finnes i § 6-1. Etter denne bestemmelsen skal man med pendler forstå en 

person som av hensyn til sin inntektsgivende aktivitet må overnatte (ta døgnhvilen) 

utenfor hjemmet.  

 

§ 6-2 har regler om familiependlere. En familiependler regnes som bosatt der ektefelle 

eller barn er registrert bosatt, jf. folkeregistreringsforskriften § 6-2 første ledd, og denne 

boligen er der de har sitt felles hjem. Som familiependler anses også personer som 

forsørger og bor sammen med søsken, og disse regnes som bosatt i deres felles hjem. 

Har man flere hjem som kan anses som felles hjem med henholdsvis ektefelle, barn 

eller søsken, går felles hjem med ektefelle foran felles hjem med andre, jf. 

folkeregisterforskriften § 6-2 første ledd siste punktum. 

 

Dersom ektefeller pendler mellom flere felles boliger, har folkeregisterforskriften en 

rangeringsregel i § 6-2 annet ledd om i hvilken bolig de skal regnes som bosatt. Først 

kommer den boligen ektefellene har felles med barn, dernest den boligen som er 

selvstendig etter kriteriene i forskriften § 6-4 og til slutt den boligen hvor ektefellene til 

sammen har sin overveiende døgnhvile. 
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Folkeregisterforskriften har i § 6-3 regler om hvem som skal regnes som enslige 

pendlere og hvor de skal anses bosatt. Enslige skal, dersom ikke det er fastsatt noe 

annet, anses bosatt i den boligen som er selvstendig etter reglene i § 6-4. Pendler 

enslige mellom selvstendige eller uselvstendige boliger, skal de anses bosatt i den 

boligen hvor de har sin overveiende døgnhvile, jf. § 5-2. Enslige pendlere som pendler 

mellom foreldrehjem og annen bolig regnes som bosatt i foreldrehjemmet. Fra og med 

det år den enslige pendleren fyller 22 år, regnes vedkommende som bosatt i den 

boligen som er selvstendig etter § 6-4. Enslige som pendler kan kreve å bli bosatt i den 

boligen hvor vedkommende har sin overveiende døgnhvile dersom dette er en annen 

bolig enn foreldrehjemmet og selv om denne boligen er uselvstendig. 

 

Med foreldrehjem forstås det folkeregistrerte bosted for foreldre eller andre som 

vedkommende har vokst opp hos. Kan flere boliger anses som foreldrehjem, skal 

forholdet mellom dem avgjøres etter døgnhvileregelen i § 5-2.  

 

Bestemmelsen om enslige pendlere har også en særregel som gir mulighet til fortsatt å 

opprettholde folkeregistrert bosted i bolig som ligger i annen kommune enn i den 

kommunen hvor den overveiende døgnhvilen finner sted. Denne såkalte 

”sammenligningsregelen” finnes i § 6-3 femte ledd. Kravet er at en har bodd i denne 

boligen i over tre år før pendlingen tok til, at boligen der overveiende døgnhvile finner 

sted bare er inntil halvparten av arealet i den andre boligen og at pendleren eier eller 

leier den boligen hvor bostedsregistrering kreves. 

 

Hvilke boliger som skal anses som selvstendig og uselvstendig er regulert i forskriften 

§ 6-4. Som selvstendig bolig regnes hus eller leilighet som: 

- har minst 30 kvadratmeter boareal, og  

- har innlagt vann og avløp, og  

- pendleren eier eller disponerer for et tidsrom som må forutsettes å få en 

varighet på minst ett år, og  

- pendleren har tilgang til alle ukens dager. 
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Bor det flere personer i boligen, øker kravet til areal for at boligen skal anses som 

selvstendig. Dette er nærmere regulert i § 6-4 annet ledd som sier at arealet skal øke 

med 20 kvadratmeter per person som er over 15 år som bor i boligen. For boliger som 

bebos av flere, kan pendleren kreve at arealet regnes ut fra den del som han disponerer 

eksklusivt tillagt pendlerens andel av areal i boenheten som etter sin art er felles, for 

eksempel kjøkken, bad og stue. Er det flere enn syv personer som bebor boligen, skal 

den enkelte beboer ikke tilordnes en andel av felles areal. 

 

Bolig som etter reglene ikke er selvstendig, anses som uselvstendig bolig. 

 

Hvilke krav til besøkshyppighet som gjelder for at en person etter reglene om pendlere 

i folkeregisterforskriften skal bli ansett som pendler, er regulert i forskriften § 6-5. 

For familiependlere er det krav om så hyppige besøk at boligen kan regnes som det 

felles hjem. Det er for familiependlere ikke nærmere regulert hvor mange besøk som 

må foretas for at boligen skal anses som det felles hjem. For enslige pendlere er det i § 

6-5 annet ledd uttalt at det ”kreves så regelmessige og hyppige hjembesøk som 

forholdene gjør rimelig.” Det skal ved denne vurderingen legges vekt på avstand, 

reisemuligheter og økonomi. For pendlere som er over 22 år, vil besøk sjeldnere enn 

hver tredje uke normalt ikke regnes som pendling. 

 

4. EØS-RETTEN  

EØS-avtalen skal sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital – ”De fire friheter” 

– mellom alle EØS-statene. Fri bevegelighet av personer innebærer både fri 

bevegelighet av arbeidskraft og etablering av selvstendig næringsvirksomhet over 

landegrensene.  

 

I den grad regler om folkeregistrering kan ha betydning for EØS-borgere som arbeider 

her i landet, kan dette berøre reglene for fri bevegelighet av arbeidstakere. Regler eller 

tiltak som utgjør en restriksjon på den frie bevegelighet mellom EØS-landene, eller som 



9 

 

virker diskriminerende overfor utenlandske statsborgere, kan være i strid med EØS-

retten.  

 

Den frie bevegelighet for arbeidstakere er regulert i EØS art. 28. Bestemmelsen retter 

seg mot personer som er arbeidssøkende eller skal ta arbeid i en annen EØS-stat, og 

skal sikre fri bevegelighet for arbeidstakere mellom EFs medlemsstater og EFTA-

statene. Hovedregelen om fri bevegelighet for arbeidstakere gjelder kun personer som 

er statsborgere i en medlemsstat, og det må foreligge en grenseoverskridende situasjon 

mellom EØS-land, som reglene om fri bevegelighet skal beskytte.  

 

Det gjelder viktige unntak fra forbudene mot direkte eller indirekte diskriminerende 

regler eller restriksjoner. Selv om en regel anses å virke diskriminerende eller utgjør en 

restriksjon, må det vurderes om den kan begrunnes i bestemte allmenne hensyn, og 

likevel være tillatt. 

 

5. DEN NORDISKE AVTALEN OM FOLKEREGISTRERING 

Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inngikk 1. november 2004 gjeldende 

overenskomst om folkeregistrering. Den erstatter tidligere overenskomst av 8. mai 

1989. Avtalen ble vedtatt etter at en arbeidsgruppe med deltakere fra de respektive land 

hadde foretatt en gjennomgang av behovet for revisjon av den dagjeldende 

overenskomsten. Det kunne ofte ta lang tid før personer som flyttet innen Norden fikk 

nytt personnummer, og et sentralt ønske for revisjonen var å løse denne utfordringen. 

Arbeidsgruppen avga sin rapport til Nordisk Ministerråd 11. mai 2004. 

 

Overenskomsten gjelder personer som er registrert bosatt i en av de kontraherende 

statene, og som har til hensikt å flytte, eller har flyttet, til en av de andre statene. 

Tidsbegrenset opphold under seks måneders varighet skal normalt ikke regnes som 

flytting, jf. konvensjonens artikkel 1.  
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Avtalen regulerer ikke når en person som kommer fra utlandet skal anses for å være 

bosatt i vedkommende land. Som det framgår nedenfor har Danmark, Sverige og Norge 

ulike regler for bostedsregistrering ved innflytting fra utlandet. Det følger imidlertid av 

avtalen at spørsmålet om en person skal regnes som bosatt eller ikke bosatt i 

innflyttingsstaten, avgjøres av lovgivningen om innflytting i denne staten, jf artikkel 3.  

 

Når det er truffet vedtak om bosetning i innflytningsstaten, skal 

registreringsmyndigheten underrette både personen som har flyttet og 

folkeregistreringsmyndigheten i fraflytningsstaten om vedtaket, se artikkel 2. Når 

underretningen er mottatt skal personen registreres som utflyttet i fraflyttingsstaten. 

Det innebærer at personer som omfattes av den nordiske avtalen om folkeregistrering 

ikke kan være registrert som bosatt i mer enn ett av de nordiske landene. 

 

6. SVENSK OG DANSK RETT 

6.1 Sverige 

I Sverige er folkbokføringsregisteret underlagt Skatteverket. Etter den svenske 

folkbokföringslagen av 1991 § 1 innebærer folkeregistrering fastsettelse av en persons 

bosted samt registrering av opplysninger om identitet, familie og andre opplysninger 

som etter lov om behandling av personopplysninger kan registreres i 

folkeregisterdatabasen.  

 

Den svenske folkbokföringslagen regulerer tilflytting fra utlandet under 

kapitteloverskriften ”när folkbokföring skall ske”. Reglene for folkeregistrering av 

innflytting er angitt i folkbokföringslagens § 3. 

 

Etter svensk rett skal en person i folkebokføringshenseende anses bosatt i Sverige 

forutsatt at vedkommende antas under normal livsførsel regelmessig å tilbringe sin 

døgnhvile i Sverige i minst ett år. Oppholder personen seg kortere i landet enn ett år 
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skal vedkommende ikke folkeregistreres. I svensk praksis anses en person regelmessig 

å tilbringe sin døgnhvile i landet dersom personen tilbringer døgnhvilen i Sverige minst 

en gang i uken, eller tilsvarende omfang over et lengre tidsrom. 

 

Også en person som kan antas å tilbringe sin døgnhvile både i og utenfor landet skal 

folkebokføres i Sverige dersom han eller hun med hensyn til ”samtliga omständigheter” 

anses å ha sitt egentlige hjem der.  

 

Finansdepartementet i Sverige har opplyst at de svenske reglene legger stor vekt på 

hvor en person har sin familie, herunder ektefelle, samboer eller barn. Det vil si at 

nordmenn som ukependler til arbeide i Sverige og har sin familie igjen i Norge i 

folkebokføringsmessig henseende ikke vil anses bosatt i Sverige.  

 

Personer som ikke har familie folkeregistreres i større grad der arbeidet utføres. 

Likevel, ettersom alle omstendigheter skal tas i betraktning i avgjørelsen av om en 

person som oppholder seg både i og utenfor Sverige, kan også en enslig arbeidstaker av 

for eksempel sosiale grunner anses å ha så sterk tilknytning utenfor Sverige at han eller 

hun ikke skal anses bosatt i Sverige på tross av at arbeidet utføres der. 

 

Finansdepartementet i Sverige har på spørsmål om hvilke følger det har at en svensk 

arbeidspendler blir registrert som bosatt i Norge, blant annet svart;  

 

”Eftersom folkbokföringen ligger till grund för många av rättigheterna och skyldigheterna i 

det svenska samhället kan en avregistrering få stor betydelse. Exempel på sådana större 

konsekvenser för enskilda av att personer folkbokförs i Norge ar att röstratten i kommunal- 

och landtingsval i Sverige upphör och att bosättningsbaserade förmåner i Sverige, så som 

barnbidrag og bostadsbidrag, kan komma att upphöra”  

6.2 Danmark 

I Danmark er det Indenrigs- og Socialministeriet som administrerer personregisteret 

(CPR) sammen med kommunestyrene i hver kommune. Den danske loven om det 
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Centrale Personregister (CPR-loven) har som formål å sikre at alle som loven omfatter 

skal ha et personnummer, at personregisteret inneholder grunnleggende 

personopplysninger om alle registrerte, at folkeregistrering skjer på den adresse hvor 

personen faktisk bor eller oppholder seg, og at opplysningene i CPR på en 

hensiktsmessig måte kan gis videre til offentlige myndigheter og private som har en 

berettiget interesse i å få opplysningene.  

 

De danske reglene for folkeregistrering av innflytting er inntatt i CPR-loven § 16. 

Personer som kommer fra et annet nordisk land har rett til å oppholde seg i Danmark i 

opp til seks måneder uten å skulle bostedsregistreres i CPR.  Vedkommende har likevel 

rett til å bli registrert i CPR som innflyttet dersom oppholdet i Danmark skal vare mer 

enn tre måneder. Det samme gjelder statsborgere eller familiemedlem til en 

statsborger av et EU/EØS-land eller Sveits. Andre har plikt til å melde innflytting 

dersom oppholdet i Danmark skal vare over tre måneder.  

 

Korte besøk i utlandet avbryter ikke fristene for opphold i landet, så lenge 

vedkommende i det aktuelle tidsrommet har sin døgnhvile (”sover”) flest ganger i 

Danmark. Danske myndigheter opplyser at det ved vurderingen av om en person skal 

registreres som innreist (bosatt) etter § 16 alene legges vekt på om vedkommende har 

sitt faste hovedopphold i Danmark, det vil si overnatter oftest i Danmark og herunder 

har en bolig eller et fast oppholdssted samt oppholder seg lovlig i landet. Det kan ved 

denne vurderingen således ikke legges vekt på om vedkommendes familie bor i 

utlandet og om vedkommende hyppig besøker familien og betrakter boligen der som 

sitt egentlige hjem. Det vil si at en nordmann som arbeider og oppholder seg i 

Danmark flertallet av ukens dager, men som reiser hjem til Norge til familien på 

weekendbesøk, skal registreres i CPR med bosted i Danmark, og dermed registreres 

som utreist i Norge. 

 

Det går fram av § 24 syvende til niende ledd at personer som av arbeidsmessige ”og 

lignende grunde” i en periode på over seks måneder overnatter ”størstedelen” av tiden i 
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utlandet, men som i perioden tilbringer ”hovedparten” av helger, fridager, ferier og 

lignende på bostedet i Danmark, har rett til å forbli registrert på bostedet i Danmark.  

 

7. BETYDNINGEN AV AT EN PERSON ER REGISTRERT I 

FOLKEREGISTERET SOM BOSATT I NORGE 

7.1 Rettigheter og plikter som følge av å være registrert i folkeregisteret som 

bosatt i Norge 

Ved vurderingen av om reglene om bostedsregistrering i folkeregisteret bør endres, er 

det naturlig å se hen til i hvilken grad det å være registrert i folkeregisteret som bosatt i 

Norge gir rettigheter og plikter etter annet regelverk. Det er ingen regulering av dette i 

folkeregisterloven. Det er i regelverket mange eksempler på at bosted tillegges vekt, 

men kriteriene for å være bosatt synes å variere på de ulike rettsområdene. Selv om 

bostedsregistrering i folkeregisteret i prinsippet gir beskjed om at en person er bosatt i 

Norge, er folkeregistreringen ikke nødvendigvis avgjørende ved vurderingen av bosted. 

1 

 

Finansdepartementet har ikke sett det som hensiktsmessig å foreta en fullstendig 

gjennomgang av hvilke lovregler som tillegger det å være registrert som bosatt i Norge 

i folkeregisteret direkte eller indirekte betydning.  

 

Et eksempel på en lov hvor bostedsregistrering i folkeregisteret er tillagt direkte 

betydning er valgloven (lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Storting, fylkesting og 

kommunestyrer). Lovens § 2-1 om stemmerett ved stortingsvalg har som vilkår for at en 

norsk statsborger skal ha stemmerett at ”vedkommende er, eller har noen gang vært, 

folkeregistrert som bosatt i Norge”.  Også lovens § 2-2 om stemmerett ved fylkestingvalg 

og kommunestyrevalg har vilkår om folkeregistrering som bosatt i Norge. Det følger av 

navneloven (lov 7. juni 2002 nr. 19) § 14 at loven ”gjelder for alle som i Det sentrale 

                                                 

1  Se Inge Lorange Backer i Rett og toleranse, festskrift til Helge Johan Thue, 2007, side 120 ”Hvor bor 

vi?” 
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folkeregister er registrert som bosatt her i riket og har til hensikt å bli boende her varig”. 

Her er følgelig registrering som bosatt i folkeregisteret bare en del av vilkåret. 

 

Et annet område hvor folkeregistrering som bosatt i Norge tillegges vekt, er reglene 

om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. Se 

nærmere om dette under 7.2. 

 

Det er flere regler som har vilkår om bostedsregistrering etter folkeregisteret, men i 

den forstand at det avgjørende er om personen er bostedsregistrert i vedkommende 

kommune, jf. kommuneloven § 14 om valgbarhet og plikt til å ta i mot valg og valgloven 

§ 3-3 om valgbarhet til kommunestyret, eller på vedkommende eiendom, jf. 

konsesjonsloven § 6 om bopliktens innhold. Det er videre bare personer som er 

registrert som bosatt i en bestemt kommune som har krav på å bli registrert hos en 

fastlege, jf. kommunehelsetjenesteloven (lov 19. august 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 

kommunene) § 2-1a. Det sentrale i denne type bestemmelser er hvor i Norge 

vedkommende er bosatt, men det er en forutsetning at vedkommende er eller kan være 

bostedsregistrert i Norge og dermed vil endringer i reglene om bostedsregistrering i 

Norge kunne få betydning.  

 

I en rekke lovbestemmelser er det å være bosatt i Norge (eller i riket) et vilkår, men det 

følger ikke av loven om vilkåret er å være bosatt i Norge etter reglene i 

folkeregisterloven, eller om det er annet bostedsbegrep som er lagt til grunn. Eksempel 

på dette er reglene i statsborgerloven (lov 10. juni 2005 nr. 51) § 7 om erverv av 

statsborgerskap etter søknad. Et av vilkårene for erverv er at søkeren ”er og vil forbli 

bosatt i riket”. Det følger av lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 41 (2004-2005) punkt 8.7.2.6) 

at dette vilkåret ikke er ensbetydende med å være registrert som bosatt i 

folkeregisteret. 

 

Mange lovbestemmelser har en egen definisjon av bostedsbegrepet. Eksempel på dette 

er kontantstøtteloven (lov 26. juni 2998 nr. 41) § 2 om at kontantstøtte ”ytes for barn 
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mellom 1 og 3 år som er bosatt i riket”. Etter bestemmelsens annet ledd anses et barn 

som bosatt i riket når det har oppholdt seg eller skal oppholde seg i riket i mer enn 12 

måneder. 

 

Et annet eksempel er reglene i folketrygdloven kapittel 2 om medlemskap i 

folketrygden. Det følger av § 2-1 at personer som er ”bosatt i Norge” er pliktige 

medlemmer i folketrygden. Begrepet ”bosatt i Norge” er definert i § 2-1 annet og fjerde 

ledd. Hovedregelen er at som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, 

når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. Dette avviker fra reglene 

for når en person skal anses som bosatt i Norge etter folkeregisterloven. For ordens 

skyld nevnes at en som arbeider i Norge er pliktig medlem i norsk folketrygd selv om 

vedkommende ikke er medlem i trygden etter § 2-1, jf. folketrygdloven § 2-2. Videre er 

hovedprinsippet i EUs trygdeforordning og de trygdeavtalene som Norge har inngått at 

trygdemedlemskap følger arbeidsstaten.  

 

Heller ikke ved avgjørelsen av om en person er skattepliktig som bosatt i Norge 

(skattemessig bosatt) er det avgjørende om vedkommende er registrert som bosatt i 

Norge i folkeregisteret. Etter skatteloven (lov 26. mars 1999 nr. 14) § 2-1 annet ledd 

anses en person som enten i en eller flere perioder oppholder seg mer enn 183 dager i 

riket i løpet av enhver tolvmånedersperiode eller i en eller flere perioder oppholder seg 

mer enn 270 dager i riket i løpet av enhver trettiseksmånedersperiode, som bosatt i 

riket.  Det er også egne regler om utflytting, jf. skatteloven § 2-1 tredje ledd. 

 

Selv om registrering som bosatt i folkeregistret ikke er avgjørende i seg selv etter andre 

regler som har vilkår om bosted, antar departementet at registrering i folkeregisteret er 

et tungtveiende moment ved vurderingen av bosted. Det er som omtalt under 7.3 en 

rekke instanser som henter opplysninger om bosted fra folkeregisteret og 

bostedsregistrering i folkeregisteret vil derfor i realiteten ha stor faktisk betydning, 

som dokumentasjonsforhold.  
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Finansdepartementet har som nevnt ikke funnet det hensiktsmessig å kartlegge hvilke 

bestemmelser i annet regelverk som tillegger det å være registrert som bosatt i Norge i 

folkeregisteretet direkte eller indirekte betydning. Høringsinstansene oppfordres derfor 

til å uttale seg dersom endringer i reglene om når en person skal anses bosatt i Norge 

etter folkeregisterregelene vil få direkte eller indirekte betydning for regelverk på deres 

område. 

7.2 Særlig om toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av 

utenlandsregistrert kjøretøy i Norge 

Det klare utgangspunkt er at kjøretøy som skal benyttes i Norge må registreres i det 

sentrale motorvognregisteret, og at gjeldende avgifter må betales. Fra dette 

utgangspunkt er det gjort unntak for midlertidig innførsel og bruk av 

utenlandsregistrerte kjøretøy. Reglene om dette er gitt i forskrift 20. juni 1991 nr 381 

om toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandsregistrert motorvogn til midlertidig bruk i 

Norge. Etter § 2 er toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert 

motorvogn i Norge tillatt for personer som har fast oppholdssted i et annet land eller 

midlertidig opphold i Norge.  

 

Etter forskriften § 3 vil en person anses å ha fast oppholdssted utenfor Norge når han 

har familiemessig tilknytning utenfor Norge. Dette gjelder selv om han har 

ervervsmessig og/eller personlig tilknytning til Norge. En person anses å ha 

familiemessig tilknytning til det land hvor han bor sammen med ektefelle eller barn 

under 18 år, som han oppsøker jevnlig, normalt minst 1 gang hver måned.  

 

En person anses videre å ha fast oppholdssted utenfor Norge når han har 

ervervsmessig tilknytning til Norge, såframt han opprettholder personlig tilknytning til 

et annet land. Forutsetningen er at han ikke har familiemessig tilknytning til Norge og 

enten daglig reiser fram og tilbake mellom Norge og det annet land, eller 

har oppholdt seg eller har til hensikt å oppholde seg i det annet land i minst 185 dager i 

løpet av en 12-månedersperiode. En person anses å ha personlig tilknytning til det land 

hvor vedkommende har regelmessig døgnhvile i bolig som han selv eier eller leier med 
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helårs leiekontrakt. Dersom vedkommende er registrert i norsk folkeregister, kan han 

ikke anses å ha personlig tilknytning utenfor Norge.  

En person som har ervervsmessig tilknytning utenfor Norge anses å ha fast 

oppholdssted utenfor Norge såframt han ikke har familiemessig tilknytning til Norge 

og heller ikke er registrert i norsk folkeregister. 

   

Etter § 4 anses en person å ha midlertidig opphold i Norge når det kan dokumenteres at 

oppholdet ikke skal overstige ett år fra innreisetidspunktet, eventuelt to år dersom 

tolleregionen innvilger det etter søknad. Tidsavgrenset arbeidskontrakt kan anses som 

relevant dokumentasjon for midlertidig opphold. En person kan imidlertid ikke anses å 

ha midlertidig opphold i Norge, dersom han har oppholdt seg her i mer enn 365 dager i 

løpet av de to siste år før innreisetidspunktet, eller innenfor det samme tidsrom har 

vært innmeldt i norsk folkeregister. 

 

Som det framgår er det i noen tilfelle av betydning for adgangen til avgiftsfri innførsel 

og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge at vedkommende ikke er 

eller har vært registrert i norsk folkeregister (det vil si ikke registrert som bosatt i 

Norge).  

7.3 Andres bruk av folkeregistreringsopplysninger   

Folkeregisterloven som kom i 1970 erstattet tidligere lov fra 1946. Etter 

folkeregisterloven fra 1946 var folkeregisteret underlagt Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Selv om folkeregistret nå er underlagt Skattedirektoratet er det på det rene at 

folkeregisteret fortsatt er av stor betydning for SSB. Folkeregisteret er i dag SSBs 

eneste kilde for utarbeidelse av befolkningsstatistikken i Norge. For statistikkformål er 

det sentralt at opplysningene om bosted i folkeregisteret i størst mulig grad gjenspeiler 

de faktiske forhold, og ikke har for store avvik fra virkeligheten. 

Befolkningsstatistikken benyttes til ulike formål, for eksempel er inntektssystemet for 

kommunene basert på denne type statistikk. 
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Folkeregisteret brukes også som grunnlag for skattemanntall og valgmanntall. 

 

Videre er offentlige myndigheter brukere av opplysninger fra folkeregisteret, for 

eksempel NAV, Forsvaret, Statens lånekasse for utdanning, Vegdirektoratet, 

kommunekasserere og politiet. Andre brukere er banker og forsikringsselskaper, ulike 

arbeidsgivere, forskere, private organisasjoner og enkeltpersoner. 

 

8. DEPARTEMENTETS VURDERINGER OG FORSLAG  

Etter folkeregisterforskriften § 4-2 regnes personer som kommer fra utlandet som 

bosatt i Norge når de har lovlig opphold, og har til hensikt å bli her ikke bare 

midlertidig. Opphold av minst seks måneders varighet regnes som bosetting, selv om 

oppholdet er midlertidig. Det har etter denne bestemmelsen ikke avgjørende betydning 

at familien (ektefelle og barn) fortsatt bor i landet vedkommende flytter fra, eller om 

den som flytter er student eller arbeidstaker. Dette innebærer at mange pendlere skal 

anses som bosatt i Norge, selv om de beholder sitt hjem i et annet land, og besøker 

dette regelmessig.  

 

I forbindelse med revisjon av den nordiske avtalen om folkeregistrering ble 

folkeregisterforskriften endret, jf. endringsforskrift 12. desember 2005 som trådte i 

kraft 1. januar 2007. Før endringen gjaldt reglene om bosetting innenlands tilsvarende 

for innflyttere fra de nordiske landene. En nærmere redegjørelse for reglene ved 

innenlands pendling er inntatt ovenfor, se punkt 3.3. 

 

Da Skatteetaten i januar 2011 innførte nye rutiner for identitetskontroll ved utskriving 

av skattekort til personer med D-nummer, ble det gitt instruks om at skattekontoret 

samtidig skulle avklare om personer med D-nummer som søkte om skattekort for annet 

år på rad hadde overholdt reglene om bostedsregistrering. Dette førte til reaksjoner fra 

i første rekke svenske arbeidstakere i Norge som ikke ønsket å bli bostedsregistrert 

her, og også fra norske arbeidsgivere som fryktet negative konsekvenser for tilbudet av 

arbeidskraft.  
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Finansdepartementet ser det som uheldig dersom arbeidsmarkedet blir påvirket 

negativt av reglene om bostedsregistrering av utenlandsk arbeidskraft. Departementet 

har derfor funnet grunn til å se nærmere på om det bør gjøres endringer i reglene om 

bostedsregistrering i Norge innenfor det handlingsrommet som finnes både etter den 

nordiske konvensjonen om flytting og EØS-regelverket.  Departementet har også sett 

hen til tilsvarende regelverk i Danmark og Sverige. 

 

Departementet ser det som hensiktsmessig å videreføre dagens hovedregel i 

folkeregisterforskriften slik at personer med lovlig opphold som har til hensikt å bli her 

ikke bare midlertidig, skal anses som bosatt her. Videre skal opphold av minst seks 

måneders varighet regnes som bosetting. Reglene er basert på prinsippet om 

overveiende døgnhvile, og de sikrer etter departementets oppfatning i stor grad at 

personer som faktisk får sterkere tilknytning til Norge enn landet de flytter fra også er 

bostedsregistrert her.  

 

Departementet ser likevel at det kan oppstå behov for unntak fra disse reglene, særlig i 

de tilfeller der en persons sentrale livsinteresser ikke bare knytter seg til ett sted , men 

er fordelt på flere steder. Dette kan for eksempel være tilfelle der vedkommende 

arbeider ett sted og har sin vesentligste døgnhvile der, men oppholder seg på fritiden 

på et annet sted. Departementet har forståelse for at personer som av hensyn til 

inntektsgivende aktivitet må ta opphold i Norge kan finne det urimelig å bli 

bostedsregistrert som innflyttet her når de beholder sitt hjem i et annet land. Det 

gjelder særlig for personer som er omfattet av den nordiske avtalen om 

folkeregistrering ettersom disse som følge av bostedsregistrering i Norge vil bli 

registrert som utflyttet fra hjemlandet. Departementet viser til at det svenske 

Finansdepartementet har opplyst at dette får konsekvenser for svenske borgere på 

grunn av tap av rettigheter i Sverige. Departementet legger også vekt på at denne 

gruppen på grunn av sin fortsatt sterke tilknytning til hjemlandet, heller ikke vil få like 
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stor faktisk tilknytning til Norge som andre som faller inn under hovedregelen i 

forskriften § 4-2. 

 

Departementet foreslår derfor at det innføres et unntak i folkeregisterforskriften § 4-2, 

slik at opphold i Norge ikke skal anses som innflytting med påfølgende 

bostedsregistrering dersom vedkommende kan dokumentere at han eller hun pendler 

fra et annet land.  

 

Departementet foreslår at de internrettslige reglene som gjelder for pendling mellom 

ulike boliger i Norge, også får anvendelse for personer som pendler over landegrensen. 

Dette utførlige regelverket avgjør hvor personer som av hensyn til arbeid må ta 

døgnhvilen utenfor hjemmet, skal anses bosatt. Reglene er i utgangspunktet 

sammenfallende med reglene om bosted for pendlere etter skatteloven, og praktiseres 

også for skattytere med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i annen EØS-stat. 

På folkeregisterområdet er reglene som gjelder for innenlands pendling inntatt i 

folkeregisterforskriften kapittel 6, se omtale i punkt 3.3. Med pendler menes da person 

som av hensyn til inntektsgivende aktivitet må ta døgnhvilen utenfor hjemmet, jf 

definisjonen i folkeregisterforskriften § 6-1. 

 

Etter forslaget vil da en person som pendler til Norge på grunn av arbeid, fortsatt kunne 

anses som bosatt i felles hjem sammen med ektefelle og/eller barn i annet land 

innenfor EØS. Samboere uten felles barn foreslås ikke omfattet av regelen om felles 

hjem, og skal registreringsmessig behandles på samme måte som enslige pendlere.  

 

Enslige pendlere som pendler mellom foreldrehjem og annen bolig, kan anses bosatt i 

foreldrehjemmet fram til det år vedkommende fyller 22 år. Etter dette skal 

vedkommende anses bosatt i bolig som er selvstendig. De nærmere vilkår for 

vurderingen av om en bolig er selvstendig eller uselvstendig framgår av 

folkeregisterforskriften § 6-4.  
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Departementet foreslår at de samme krav til pendling (besøkshyppighet) som gjelder 

innenlands, jf. forskriften § 6-5, også skal gjelde ved vurdering av innflytting. Det 

innebærer at for familiependlere må besøkene være hyppige nok til at boligen skal 

regnes som felles hjem. For enslige pendlere kreves det så regelmessige og hyppige 

hjembesøk som forholdene gjør rimelig. Ved vurderingen legges det vekt på avstand, 

reisemuligheter og økonomi. For enslige som i løpet av året fyller 22 år eller mer, 

regnes besøk vanligvis ikke som pendling dersom de foregår sjeldnere enn hver tredje 

uke. 

 

Departementet har vurdert hvilken betydning EØS-avtalens skranker for norsk 

lovgivning kan få for arbeidet med å utforme nye bestemmelser om bostedsregistrering 

ved innflytting til Norge. Det er særlig de fire friheter, herunder retten til fri 

bevegelighet for personer, som er vurdert. 

  

Unntak for bostedsregistrering for arbeidstakere som pendler er mest aktuelt for 

arbeidstakere fra de andre nordiske landene. På grunn av samarbeidet mellom de 

nordiske landene på folkeregisterområdet, vil det trolig også være mindre 

arbeidskrevende for folkeregistermyndigheten dersom unntaket begrenses til å gjelde 

borgere fra de landene som er omfattet av den nordiske avtalen om folkeregistrering. 

 

Lempeligere regler om folkeregistrering for arbeidspendlere fra visse nasjonaliteter vil i 

utgangspunktet representere en forskjellsbehandling av de EØS-borgerne som ikke 

faller inn under dette unntaket. Som det framgår av omtalen av andre rettsområder i 

punkt 7, vil bostedsregistrering i folkeregisteret kunne få betydning for rettigheter og 

plikter på andre rettsområder. Ettersom det kan reises spørsmål om et unntak som 

begrenses til å gjelde borgere fra de nordiske landene fullt ut vil være forenlig med våre 

EØS-rettslige forpliktelser, har departementet kommet til at unntaket fra reglene om 

bostedsregistrering bør gjelde alle borgere fra hele EØS-området. Departementet viser 

i den forbindelse til de danske reglene om registrering ved innflytting til Danmark, med 

like regler for alle borgere fra EØS-stater hvor det gjelder en frist på seks måneder for 
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plikt til å melde innflytting, mens den tilsvarende fristen for borger fra stater utenfor 

EØS er tre måneder. 

 

Departementet foreslår at personer som fyller nevnte vilkår kan unntas fra 

bostedsregistrering. Unntak vil bare være aktuelt dersom personen ber om det. Det vil 

være nærliggende at den som ønsker unntak tar dette opp når han eller hun melder seg 

for skattekontoret, jf reglene om meldeplikt i folkeregisterloven § 8 annet ledd. Det bør 

også stilles krav om at personen legger fram dokumentasjon for at han eller hun 

pendler til en bolig i en annen EØS-stat. Det vil sikre at unntaket bare vil gjelde de som 

faktisk ikke ønsker å bli bostedsregistrert i Norge og som oppfyller vilkårene, samtidig 

som folkeregistermyndighetene ikke påføres for store administrative byrder som følge 

av ordningen. 

 

9. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Departementets forslag til endringer innebærer at personer som anfører at de pendler 

til sitt arbeid i Norge fra et annet land innenfor EØS-området, og derfor ikke ønsker å 

bostedsregistreres i det norske folkeregisteret, må framlegge dokumentasjon for at de 

pendler fra bolig i hjemlandet. Dette vil være en nødvendig følge av å innføre en 

mulighet for unntak. Departementet antar for øvrig at framskaffelse av 

dokumentasjonen også vil kunne være nyttig dersom det senere er aktuelt for personen 

å kreve fradrag for pendlerkostnader i selvangivelsen.  

 

For folkeregistermyndighetene antas forslaget om en unntaksadgang å få enkelte 

økonomiske og administrative konsekvenser. Regelverket blir noe mer komplisert ved 

at det innføres et unntak og det vil føre til noe økt bruk av tid til saksbehandling. 

  

Det er svært mange brukere av Folkeregisteret, både private og offentlige, og det må 

antas at forslaget om en unntaksadgang kan få noen økonomiske og administrative 

konsekvenser for disse brukerne. Finansdepartementet har ikke foretatt en fullstendig 

kartlegging av hvilke bestemmelser i annet regelverk som direkte eller indirekte legger 
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folkeregisterlovens regler om hvem som skal anses bosatt i Norge til grunn, og 

høringsinstansene oppfordres til å vurdere om forslaget vil få økonomiske og 

administrative konsekvenser av betydning på deres område.  

 

Unntaket vil føre til at noen færre personer blir bostedsregistrert i Norge. 

Departementet bemerker at dette er en naturlig konsekvens av at pendlere anses bosatt 

der de reelt sett er hjemmehørende. 

 

Departementet legger til grunn at forslaget ikke vil få provenymessige konsekvenser av 

særlig betydning.  

 

10. FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER  

Forslag til nytt første ledd i folkeregisterforskriften § 4-2: 

Personer som kommer fra utlandet, regnes som bosatt i Norge når de har lovlig 

opphold i norsk kommune, og har til hensikt å bli her ikke bare midlertidig. Opphold av 

minst seks måneders varighet regnes som bosetting, selv om oppholdet er midlertidig.  

Personer som tar opphold i Norge på grunn av inntektsgivende aktivitet, og som 

dokumenterer at de pendler fra bolig i annet land innenfor EØS, kan unntas registrering 

som bosatt i Norge. Ved avgjørelsen av om en person fyller vilkårene for å pendle gjelder 

bestemmelsene i folkeregisterforskriften kapittel 6.  

 

Forslag til nytt tredje punktum i folkeregisterforskriften § 6-1: 

Bestemmelsene gjelder for personer som pendler mellom flere boliger i Norge og for 

personer som kan unntas registrering som bosatt i Norge etter § 4-2 første ledd. 


