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Folkeregisteret - en nasjonal 

felleskomponent

Nøkkelopplysninger om alle som bor, 

eller har bodd i landet vårt 

Over 20 000 virksomheter bruker 

opplysninger fra folkeregisteret

2 millioner endringer i året
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Folkeregisteret følger oss 

fra vugge til grav



En inngangsbillett til 

samfunnet –

grunnlaget for vurdering av 

rettigheter og plikter i Norge 



Innsikt i hvor 

mennesker bor



Dagens folkeregister var 

laget for en annen tid og et 

annet samfunn
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Moderniseringen betyr mer enn å sette strøm på papir

13 store produsenter

6 departementer og 

underliggende 

virksomheter

Over 20 000 virksomheter

Rundt 450 kommuner og fylkeskommuner

Store sektorer som bank, finans og energi

Folkeregistermyndigheten 

i Skatteeetaten

+



Segmentsamarbeid er en effektiv modell for deling av data 

Segmentansvarlig

Samordner og representerer 

konsumenter med like behov 

og hjemmelsgrunnlag

Ansvarlig for behandling av data i 

tråd med hjemmelsgrunnlag

3-parts databehandlerForvaltning
Konsument

Universitet og 

høyskoler

Folkeregisteret



3 standardtjenester for deling

• Prop 1S (2015-2016), s. 100

• "(…) Standardtenester omfattar mellom anna oppslag på nett, vask og vedlikehald av 

register, og dei fleste former for uttrekk frå databasen."

• Standardtjenestene leveres ut 2021 fra Skatteetatens avtroppende distributør 

TietoEvry

• Standardtjenestene leveres i modernisert form direkte fra Skatteetaten, fra og med 

1. oktober 2020



Store muligheter for 

innovasjon og 

tjenesteutvikling



Digitalisering er en 

lagøvelse -

ikke vent med å ta i bruk data 

og tjenester!


