
VEDLEGG 4 DØDSFALLSMELDINGER TIL FOLKEREGISTERET

Dagens rutiner rundt dødsfall er lite effektive og medfører at dato for dødsfall kommer sent inn i
folkeregisteret. Dette gir igjen konsekvenser for andre offentlige etater eksempelvis at trygd ikke
stoppes etc. Nedenfor beskrives dagens rutiner, samt forslag til hvordan området kan forbedres.

DAGENS RUTINER

Ved dødsfall i hjemmet, på sykehus eller pleiehjem er det obligatorisk å underrettes lensmann og
prest. Meddelelsen kommer fra familie, begravelsesbyrå eller helseinstitusjon. Lege utsteder
dødsattest som sendes/leveres lensmann eller tingrett.

I ”Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.” fastsatt av Sosial- og
helsedepartementet 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
m.v. (helsepersonelloven ) §36 tredje ledd. Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall er unaturlig,
har leger plikt til å underrette politiet snarest mulig iht. §1. §2 definerer unaturlig dødsfall.

Dødsattesten er grunnlag for dødsmelding. Vanligvis utsteder tingretten (skifteretten) dødsmelding
og denne sendes folkeregisteret, kirkegårdsmyndigheten, trygdekontoret og Lensmannen.
Lensmannen fører egen dødsfallsprotokoll og returnerer meldingen til tingretten etter at
journalnummer er påført.

Dersom de pårørende møter ved lensmannskontor utsteder kontoret melding om dødsfall og
underretter folkeregisteret (folkeregister er i denne sammenheng lokalt ligningskontor som fører
folkeregisteret), kirkegårdsmyndigheten og trygdekontoret, før dokumentene sendes til tingretten.
Pårørendes meldeplikt om dødsfall og avdødes formuestilling og slektskap er regulert i Skifteloven
§12a.

Melding fra lensmann vil inneholde referanse nummer, navn, kjønn, fødselsnummer, fødested
(kommune), dato død, bosted, bosted (kommune), dødssted, dødssted (kommune), trygdekontor,
statsborgerskap, den døde ønskes begravet, trossamfunn, sivilstand, vigselsår, ektefellens navn,
ektefellens fødselsnummer, legeerklæring fra, legeerklæring til, dødsfallet er meldt av.

Tingretten (skifteretten) sender arvingene brev inkl. skjema (erklæring om overtagelse av arv og gjeld)
hvor de bes å bekrefte overtagelse av eiendeler og gjeld innen 60 dager. Lensmann overleverer
vanligvis dette skjema sammen med en orientering. Ved bekreftelse fra alle arvinger, får de skifte
attest og det blir privat skifte. Dersom de ikke bekrefter, behandles gjeld og eiendeler tilsvarende et
konkursbo i offentlig skifte. Hvis arvingene ikke blir enige, går boet til offentlig skifte. Tingretten
(skifteretten) ber vanligvis lensmannen oppta fortegnelse over alle aktiva og passiva som dødsboet
disponerer.

I tilfeller hvor personer har forsvunnet er det tingsretten på vedkommendes bopel som behandler en
dødsformodningsdom iht Lov om forsvunne personer. En slik dom kan tas et år etter forsvinning
dersom det er overveiende sannsynlig at vedkommende er død. Ellers er det 10 år. Dødsdato settes
etter bestemte regler. Dommen er grunnlaget for oppdatering til folkeregisteret.



Dødsfall medfører papirbaserte dokumenter (3-4 skjema) og manuelt arbeid spesielt for byfogdene
som håndterer byene. Det er i dag ingen sentral IT-støtte for dette arbeidet, men det er utredet
alternative løsninger. Det siste forslaget gikk ut på å integrere dødsfallregisteret i LOVISA
(domstolenes saksbehandlingssystem for straffe- og sivile saker). Man så for seg at interessenter med
behov for denne informasjonen skulle få tilgang. Et slikt register ville bli overlappende med
Folkeregisteret både når det gjaldt informasjon og brukergrupper.

Arkitekturfaglig koordineringsgruppe for Justissektoren kjente til prosjekt Uveksling av grunndata på
personinformasjonsområdet og anbefalte å avvente dette arbeidet.

FORSLAG TIL RUTINER

Det er et mål at folkeregisteret skal oppdateres raskest mulig. Det bør derfor legges til rette for at
flere instanser kan gjennomføre oppdateringen, avhengig av hvem som først registrerer dødsfallet.
Det vil si at en slik oppdatering bør være en automatisk og integrert del av saksbehandlingen hos de
involverte parter, som ikke krever særskilt punching men foregår elektronisk gjennom program til
program kommunikasjon. Det forusettes at personinformasjon fra folkeregisteret gjenbrukes i
saksbehandlingen slik at oppdateringen av dødsdato ikke sendes inn fra flere enn en instans.


