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HØringssvar : Hjemmel for å pålegge offentlige oppgavegivere å benytte elektronisk
meldeform ved innlevering av oppgaver til folkeregisteret
Det vises til Finansdepartementets oversendelse av høringsnotat av 16. desember 2005
hvor det foreslås en endring i folkeregisterloven som gir departementet hjemmel til å
pålegge offentlige oppgavegivere å benytte elektronisk meldeform ved innlevering av
oppgaver til folkeregisteret.
Generelle merknader
Domstoladministrasjonen stiller seg fullt ut bak Ønsket om å oppnå en størst mulig grad av
elektronisk informasjonsutveksling i offentlig sektor. Dette er også i samsvar med målene
som er skissert i eNorge 2009. Domstoladministrasjonen arbeider målbevisst for å oppnå
en størst mulig grad av effektivisering av arbeidsoppgavene i domstolene ved en overgang
til elektronisk informasjonsutveksling.
Vi kan også i det vesentlige tiltre de merknadene som fremkommer i høringsnotatets punkt
3.1 om fordeler ved å benytte elektronisk meldeform. Vi er videre enige i at det må foretas
en konkret kost/nytte vurdering for den enkelte meldingstype før man tar stilling til om
man skal gå over til elektronisk meldeform.
Teknologivalg
Generelt vil eNorge 2009 være førende for valg av teknologi. I samarbeid med
Justisdepartementet har Domstoladministrasjonen utarbeidet en teknologiplan for
justissektoren, basert på tjenesteorientert arkitektur.
Lovforslaget sier naturlig nok ikke noe om hvilken teknologi som skal benyttes. Etter vår
vurdering vil det imidlertid være en fordel om teknologivalget presiseres i forarbeidene,
slik at den teknologien som velges samsvarer med de mål som oppstilles i eNorge 2009 i
forhold til tjenesteorientert arkitektur.
Konkret om domstolenes informasjonsutveksling med folkeregisteret
Domstolene overleverer informasjon til folkeregisteret innefor følgende områder:
• Dødsfall
• Dommer om skilsmisse og separasjon
• Dommer om foreldreansvar
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•
•

Dommer om farskap
Inngåelse av ekteskap og partnerskap

Av høringsnotatet fremgår det at departementet i første omgang tar sikte på å vedta
forskrifter for fødselsmeldinger.
Det heter videre at det kan være aktuelt å vedta forskrifter som pålegger elektronisk
meldeform innenfor de fleste områder hvor domstolene oversender informasjon.
Domstoladministrasjonen
ekteskap og partnerskap:

vil her komme med enkelte merknader i forhold til inngåelse av

I dag foretas prøving av ekteskapsvilkår av folkeregisteret. Tingrettene foretar vielse på
bakgrunn av en prØvingsattest fra folkeregisteret, og sender deretter melding til
folkeregisteret om at vielse eller seremoni for partnerskap er gjennomført. Her er det
etablert en "verdikjede" som innebærer at informasjon sendes fra folkeregisteret til
tingrettene og deretter fra tingrettene tilbake til folkeregisteret.
Domstoladministrasjonen vil fremheve viktigheten av å finne en god løsning for hele
verdikjeden ekteskapsinngåelse, isteden for å fokusere ensidig på deler av verdikjeden.
Domstoladministrasjonen har forsøkt å få utviklet en løsning som innebærer at
Domstoladministrasjonen får oversendt (eller gjort tilgjengelig) dataelementer fra
prøvingsattesten, for så å melde inngåelsen elektronisk tilbake til folkeregisteret. Så langt
har det imidlertid ikke vært mulig å få utviklet en slik løsning.
Personopplysningslovens

anvendelse

Domstoladministrasjonen vil til slutt tiltre departementets understrekning av at
personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger må ligge til grunn for
all innhenting og bearbeiding av opplysninger.
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