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Høring - Elektronisk meldeform ved innlevering av oppgaver til folkeregisteret
- høring av lovforslag

Vi viser til Finansdepartementets brev av 16. desember 2005 med vedlegg.
ustisde artementet har føl ende merknader:
Det fremgår av forslaget at det i første omgang er mest aktuelt å pålegge elektronisk
meldeform ved fødselsmeldinger. Etter hvert vil det bli behov for å vurdere om det også
skal gis slikt pålegg ved meldinger om bl.a. dødsfall, vigsel, separasjon og skilsmisse.
Justisdepartementet er enig med Finansdepartementet i at innføring av elektronisk
meldeform vil kunne forenkle og effektivisere arbeidet med folkeregistermeldinger
samt øke kvaliteten på folkeregisteret. Videre er vi enig i at det fortsatt bør være adgang
til å gi meldinger i papirform dersom overgang til elektronisk meldeform vil innebære
uforholdsmessig store kostnader i forhold til nytteverdien. Etter vår oppfatning bør valg
av meldeform avgjøres på grunnlag av en samlet samfunnsmessig kost-/ nyttevurdering
- ikke utelukkende på grunnlag av kost /nyttevurderinger hos den meldepliktige
instans. Forslaget om å pålegge offentlige oppgavegivere

å gi meldinger

til

folkeregisteret i elektronisk form kan imidlertid medføre merutgifter for enkelte av
virksomhetene i justissektoren. Justisdepartementet vil komme tilbake til dette i
forbindelse med en ev. høringsrunde om fastsetting av forskriften.
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Det fremgår ikke av høringsnotatet hvilke tekniske løsninger for elektronisk
innrapportering som kan være aktuelle å benytte. Derimot fremgår det at elektronisk
meldeform vil medføre at oppgavepliktige bygger opp eller benytter seg av
eksisterende databaser med personopplysninger. Det synes noe uklart om elektronisk
meldeform forutsetter at oppgavepliktige må etablere eller benytte allerede etablerte
lokale (egne) databaser, eller om "bruk av eksisterende databaser" også omfatter bruk
av Det sentrale folkeregisteret som løsningen for elektroniske flyttemeldinger.
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