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Høringssvar - Forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 19. 
januar 2017, om forslag til forskrift til ny lov om folkeregistrering. Bufdir har fått høringsbrevet 
oversendt fra vårt departement Barne- og likestillingsdepartementet. 
 
Vi har kun en kort merknad til forskriftsforslagets kapittel 8 «Registrering», punkt C. 
«Registrering av separasjon/skilsmisse oppnådd utenfor Norge». Bufdir mener at forskriften på 
dette punktet har en lovteknisk uheldig utforming med tanke på henvisning til lov av 2. juni 1978 
nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner (anerkjennelsesloven). 
 
I § 8-4-15 andre ledd heter det i forskriftsforslaget at det i tilfeller der «dokument om skilsmisse 
skal tjene som bevis ved inngåelse av nytt ekteskap, gjelder [anerkjennelsesloven]». Bufdir 
mener at denne formuleringen er misvisende. Anerkjennelsesloven gjelder generelt ved 
anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner. I de nevnte tilfeller, hvor skilsmissen 
skal tjene som bevis ved inngåelse av nytt ekteskap, gjelder imidlertid anerkjennelsesloven § 4 
om at det i disse tilfellene kreves vedtak om anerkjennelse fra fylkesmannen. Utformingen av 
bestemmelsen gir, etter Bufdirs oppfatning, et feilaktig inntrykk av at det først er i disse tilfellene 
at anerkjennelsesloven kommer til anvendelse. Anerkjennelsesloven gjelder i utgangspunktet 
generelt for all anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner i Norge, og kommer 
ikke først til anvendelse i dette spesifikke tilfellet. De øvrige bestemmelsene i forskriften er 
nettopp en presisering av anerkjennelseslovens bestemmelser, blant annet hvilke 
dokumentasjonskrav som gjelder for at folkeregisteret skal kunne legge til grunn at en skilsmisse 
eller separasjon faktisk er oppnådd i fremmed stat, jf. anerkjennelsesloven § 1. 
 
Bufdir foreslår at § 8-4-15 andre ledd utformes med en mer presis henvisning til 
anerkjennelsesloven § 4, og kravet om vedtak om anerkjennelse fra fylkesmannen i de angitte 
tilfellene. Bufdir mener også det kan være hensiktsmessig med en generell henvisning til 
anerkjennelsesloven tidligere i punktet. Særbestemmelsene i anerkjennelsesloven er ikke inntatt i 
forslaget til ny forskrift. Bufdir er enig i at det ikke er naturlig å innta disse.   
 
 
Med hilsen 
 
Mari Trommald   
direktør Bjørn Lescher-Nuland 
 Avdelingsdirektør (fung.) 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.      
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