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Høring - forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering  

 

Vi viser til Skattedirektoratets brev 9.1.2017 med vedlegg. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader: 

 

Til § 3-2-1 

I utkastet til forskrift § 3-2-1 legges opp til at en identitet skal registreres som unik 

dersom det foreligger biometriske data om personen i et nasjonalt biometriregister og 

disse er kontrollert for unikhet. Begrepet «nasjonalt biometriregister» gir ikke noen 

indikasjon på hvilke registre det er snakk om. Forslaget gir heller ingen veiledning i 

kravene til at de biometriske dataene er kontrollert for unikhet.  

  

Det foregår for tiden en utredning, ledet av Politidirektoratet, UDI og Skatteetaten i 

fellesskap, om hvordan man kan etablere en knytning mellom Folkeregisteret og 

registrert biometri i passregisteret, nasjonalt ID-kortregister og utlendingsregisteret. Så 

lenge det ikke er klarlagt hvordan en slik knytning skal gjennomføres, fremstår det 

etter vårt syn som lite hensiktsmessig å utforme en forskriftsbestemmelse. Vi ber 

derfor om at § 3-2-1 første punktum strykes. 

 

Til kapittel 8 

I utkastet til forskrift kapittel 8 avsnitt D foreslås det regler om registrering av dødsfall 

som har skjedd utenfor Norge. Når det gjelder utenlandske statsborgere avgått ved 

døden i en «gruppe 2-stat», foreslås det at registrering av dødsfall skal kunne skje på 

bakgrunn av 1)dom eller kjennelse etter lov om forsvunne personar, eller 2) dom eller 

kjennelse etter ekteskapsloven § 7 bokstav e annet ledd.  



2/2 

 

Det vil her være tilstrekkelig å skrive «kjennelse», da retten ikke avsier dommer etter 

gjeldende lov om forsvunne personar. Når det gjelder ekteskapsloven § 7 bokstav e, 

bemerker vi at en eventuell avgjørelse i medhold av denne bestemmelsen er forbeholdt 

brukt for prøving av ekteskapsvilkårene, de såkalte gjengiftetilfellene, og kan ikke 

benyttes i andre tilfeller. Etter vårt syn er det derfor ikke naturlig å henvise til 

ekteskapsloven § 7 bokstav e i forskriften til lov om folkeregistrering § 8-4-17. Vi gjør 

for øvrig oppmerksom på at Justis- og beredskapsdepartementet  9. november 2016 

sendte på høring et forslag om endring av lov om forsvunne personar § 8 i relasjon til 

dødsfall i utlandet, som vi antar kan ha relevans for arbeidet med ny forskrift til lov om 

folkeregistrering.   

 

Vi kan ikke se at det, utover § 8-4-17, er gitt regler om registrering av kjennelser etter 

lov om forsvunne personar, det vil si tilfeller der personen er forsvunnet (i Norge eller 

utlandet), og det avsies kjennelse om at han eller hun skal regnes for å være død.  

 

 

Til § 7-1-1 

I utkastet § 7-1-1 første ledd bokstav i står det at  

 
«Dødsfall registreres på grunnlag av elektronisk melding om dødsfall fra lege med meldeplikt etter 

helsepersonelloven § 36, eller fra tingretten eller lensmannen i henhold til kravsspesifikasjon fastsatt 

av Skattedirektoratet.»  

 

Vi reiser spørsmål om registrering i disse tilfellene ivaretas gjennom tingrettens 

meldeplikt slik den er utformet i utkastet, eller om dette er noe som bør reguleres 

særskilt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Harald Aass 

fagdirektør 

 

Elin M Elverhøy 

seniorrådgiver 
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