
 

   

 
Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Traktat- og 

dokumentasjonsenheten  
Mette Kristin Ek 

Postboks 8114 Dep 7. juni plass 1 
0251 Oslo 

23 95 00 00 rådgiver 
 0032 Oslo Org. nr.:  

post@mfa.no www.regjeringen.no/ud 972417920  
 

 

 

 

JD Justis- og beredskapsdepartementet 

 

 

 

 

 - 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

 17/2805 - 11 28.04.2017 

 

Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – 
utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten 

 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 27. februar d.å. 

 

Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknader: 

Kap. 5.2, tredje avsnitt, første setning bes endret slik at betegnelsen norsk utenriksstasjon 

endres til norsk utenrikstjeneste. Setningen blir derved som følger:  

Departementet foreslår at det presiseres i hhv. utlendingsforskriften og statsborgerforskriften 

at organene som kan anmode folkeregistermyndigheten om utlevering av opplysninger uten 

hinder av taushetsplikt, er politiet, norsk utenrikstjeneste, Utlendingsdirektoratet og 

Utlendingsnemnda.   

  

Kap. 6, andre setning bes endret tilsvarende slik at betegnelsen norsk utenriksstasjon endres 

til norsk utenrikstjeneste. Setningen blir derved som følger:  

Forskriftsbestemmelsene gir klare føringer for hvilke opplysninger politiet, norsk 

utenrikstjeneste, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda kan  

innhente fra folkeregisteret, og vil derfor kunne begrense antall saker der 

utlendingsmyndighetene må be den enkelte om utfyllende eller oppdaterte  

opplysninger.  

  

Kap. 7, § 17-7 g. Folkeregistermyndigheten  

Første avsnitt bes endret ved at norsk utenriksstasjon endres til norsk utenrikstjeneste. 

Avsnittet blir derved som følger:  
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«Folkeregistermyndigheten skal etter anmodning fra politiet, norsk utenrikstjeneste, 

Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger 

om utlendingen registrert etter folkeregisterloven § 3-1 og § 3-2 i sak om…»   

 

§17-7 g. Nytt punkt tilføyes i listen: 

…) saker vedrørende personer nevnt i lovens § 5 tredje ledd (utlendinger tilknyttet 

diplomatiske eller lønnede konsulære representasjoner i riket, deres ektefeller eller 

samboere og forsørgede barn, ansatte i mellomstatlige organisasjoner, oppdragstakere for 

mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer og personlig ansatte hos 

utenlandske representanter).  

 

I opplistingen av hvilke andre personer enn utlendingen offentlige myndigheter kan innhente 

informasjon om, under bokstavene d) «utlendingens barn, foreldre, søsken…» osv.  må det 

nye punkt som beskrives over også inngå med korrekt bokstav.  

 

§14-6. Opplysningsplikt for folkeregistermyndigheten 

Første avsnitt bes endret ved at norsk utenriksstasjon endres til norsk utenrikstjeneste. 

Avsnittet blir derved som følger:  

«Folkeregistermyndigheten skal etter anmodning fra politiet, norsk utenrikstjeneste, 

Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av  

taushetsplikt, gi opplysninger registrert etter folkeregisterloven § 3-1 og § 3-2 om den saken 

gjelder og denne personens nærmeste familie i sak om…»   

 

Avslutningsvis vil Utenriksdepartementet gjøre oppmerksom på at departementet har til 

vurdering om det skal anmode om å bli rekvirent av D-nummer for utenlandske diplomater 

mv. Det er følgelig viktig at den endelige teksten i de aktuelle forskrifter ikke vil til hinder for 

dette. Det bør derfor vurderes hvorvidt det er behov for å nevne utenrikstjenesten i siste 

avsnitt, punkt 7, jf. foreslått tekst «…utlendingsmyndighetenes rekvirering av D-nummer…». 

For øvrig vil vi også legge til grunn at Utenriksdepartementet vil være restriktivt når det 

gjelder hvem som skal ha tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra 

folkeregistermyndigheten. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Hernes 

underdirektør 

 

Mette Kristin Ek 

rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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