
Søknad om utlevering av folkeregisteropplysninger 
undergitt lovbestemt taushetsplikt/trekking av tilfeldig utvalg av personer registrert i Folkeregisteret til forskning

Det er iht folkeregisterloven av 9. desember 2016 § 10-3 hjemmel for at folkeregistermyndigheten kan utlevere opplysninger til 
bruk i forskning. Dette gjelder både taushetsbelagte og ikke taushetsbelagte opplysninger.

For å vurdere utlevering av opplysninger uten hinder av lovbestemt taushetsplikt/trekking av tilfeldig utvalg må følgende 
dokumenter vedlegges (disse merkes med nummer): 

	 1.		Utfylt	søknad	med	spesifikasjon	av	uttrekk	(dette	dokumentet	)
 2.  Bekreftelse på førstestillingskompetanse, dvs. doktorgrad eller tilsvarende
 3.  REK-godkjenning, eller annen dokumentasjon på at prosjektet er godkjent av uavhengig part, for håndtering av de     
      opplysningene som etterspørres
 4.  Kort beskrivelse av forskningen
 5.  Dersom det ikke kan leses ut av vedlagte dokumenter, som prosjektbeskrivelse eller REK/personverngodkjenning må  
      følgende dokumenteres:
  •  For spørreundersøkelser: Spørreskjema der det må komme frem at det er en frivillig sak å delta, at man kan la  
     være å svare på enkelte spørsmål og at det foretas maksimalt én purring
  •  Bekreftelse på at opplysningene kun må brukes til forskningsformål og ikke utleveres til andre
	 	 •		Det	må	ikke	publiseres	resultater	fra	undersøkelsen	som	kan	gi	opplysninger	om	identifiserbare	personer

Mangler	ett	eller	flere	av	de	ovennevnte	vedlegg,	returneres	søknaden	med	angivelse	av	hva	som	mangler.
Søknad med vedlegg sendes til forskning@skatteetaten.no

Kontaktinformasjon

Egenerklæring

Dato Sted Underskrift 

Navn på ansvarlig forsker

E-post

Telefonnummer

Navn på forskningsinstitusjon

Organisasjonsnummer for forskningsinstitusjon

E-postadresse til person som skal få utlevert uttrekket

Forskningsprosjektets navn

Søker bekrefter at opplysningene utelukkende skal brukes til det formål som er angitt i denne søknad.

Dato og underskrift av den som er ansvarlig for forskningen



Uttrekket	gjøres	på	bakgrunn	av	opplysninger	som	finnes	i	Folkeregisteret	og	slik	disse	foreligger	hos	Skatteetaten.	
Detaljert informasjon om det enkelte informasjonselement (variabel) samt overgangen til nytt folkeregister er beskrevet i 
informasjonsmodellen	som	finnes	her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/informasjonsmodell/. 
Detaljert	beskrivelse	av	det	enkelte	informasjonselement	i	registeret	finnes	i	kapittel	5.

Spesifikasjon av uttrekket 

  •  Hvor stort utvalg skal trekkes (antall personer)? 
  •  Hvilken tidsperiode (eller dato) skal opplysningene gjelde for?
		•		Kjennetegn	på	utvalget	slik	som	alder,	kjønn,	geografisk	tilhørighet	mv.
  •  Andre relevante opplysninger om uttrekket / uttrekkene. 
  •  Gi en så detaljert beskrivelse som mulig.

Beskriv kjennetegn på uttrekket (ev. uttrekkene



Kryss av og gi ev. utfyllende informasjon om hvilke opplysninger som ønskes utlevert

Personstatus (en persons status som viser 
tilknytning til Norge og Folkeregisteret, 
dvs.	bosatt,	utflyttet,	død,	osv.)

Navn (fullt navn)

Kjønn

Sametingets valgmanntall

Bostedsadresse

Statsborgerskap

Fremtidsfullmakt

Postadresse

Fødeland

Identitetsgrunnlag

Sivilstand

Vergemål

Oppholdsadresse

Kontaktinformasjon for dødsbo

Oppholdstillatelse

Samisk språk

Delt bosted

Fødested

Ektefelle/registrert partner

Barn

Fødekommune i Norge

Falsk identitet

Identifikasjonsnummer 
(fødselsnummer eller d-nummer)

Personidentifikasjon 
(identifikasjonsnummertype)

Innflytting 
(fra land og fra sted)

Legitimasjonsdokument 
(dokumentidentifikatortype)

Utflytting 
(til land og til sted)

Dødsfall 
(dato)

Fødselsdato 
(dag, måned og år)

Fødselsinstitusjon 
(ved fødsel i Norge)



Foreldre

Dato for vigsel

Vigselssted

Foreldreansvar

Vigselsland
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