
 
 

13.02.2023 

 

Slik hjelper du flyktninger med å få riktig adresse i Folkeregisteret 
Alle i Norge, også flyktninger, er pliktige til å melde flytting selv. Det er viktig at personer som bor i 

Norge er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret. Mange offentlige og private virksomheter, som 

helsevesenet, banker og NAV, bruker adressen vi er registrert med i Folkeregisteret.  

 

Husk å melde flytting fra mottak til adressen den nyankomne flyktningen er bosatt på 

• Mange ny ankomne flyktninger står fortsatt registrert i Folkeregisteret med adressen til 
mottaket de har bodd på.  

• Flyktningen kan sende flyttemelding på papir. Skjema finnes på rf1400b-flytte-i-norge.pdf 
(skatteetaten.no) 

• Dersom flyktningen har elektronisk ID, kan flytting meldes digitalt på skatteetaten.no/flytte 

• Flyktningen må huske å sette tydelig navn på postkassa, slik at posten kommer fram. 
 
Hvis vi mangler informasjon i flyttemeldingen og må kontakte flyktningene, vil saksbehandlingen ta 
lengre tid. De vanligste manglene på en flyttemelding er at vi ikke har mottatt  
 

• kopi av legitimasjon fra alle som flytter, når flyttemeldingen er sendt per post  

• signatur fra alle som over 18 år som flytter 

• bruksenhetsnummeret, som sier noe om hvilken leilighet man bor i 
o Eksempel på et bruksenhetsnummer er «H0201». «H» står for hovedetasje, «02» 

står for andre etasje» og «01» står for første bolig til venstre. Nummeret står ofte 
påført leiekontrakter eller i dørkarmen til inngangsdøren.  

 
NB! Ikke alle flyktninger som blir bosatt i kommunen får automatisk tildelt fastlege. Les på 
helfo.no/fastlegeordninga/fastlege-for-ukrainske-flyktningar hvordan dere som kommune kan bidra til 
at alle som ønsker det, får tildelt fastlege der de bor. 
 

Forskjellen på bostedsadresse og postadresse 

Bostedsadresse er adressen der en person faktisk bor. Ønsker man posten sendt til en annen 

adresse enn der man bor, kan man også melde inn postadresse. Skjemaet for dette finnes på 

skatteetaten.no/postadresse.  

 

Foreldre kan sende flyttemelding for barn under 18 år 

Hvis vi ikke har tilstrekkelig dokumentasjon om hvem som skal registreres med foreldreansvar for 

barn, blir barnet som oftest registrert med «ukjent foreldreansvar» i Folkeregisteret. I slike tilfeller får 

barnet samme adresse som sine foreldre, men de kan da få en annen registreringsdato og flyttedato 

enn foreldrene.  

Dere finner mer informasjon om endring av foreldreansvar på skatteetaten.no/foreldreansvar/utland.  

 

Generell informasjon rettet til flyktningene fra Ukraina finnes på skatteetaten.no/ukraina.  

https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/alltid/rf1400b-flytte-i-norge.pdf
https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/alltid/rf1400b-flytte-i-norge.pdf
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/
https://www.helfo.no/fastlegeordninga/fastlege-for-ukrainske-flyktningar
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/endre-postadresse/
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/fodsel-og-navnevalg/barn-fodt-i-utlandet/foreldreansvar-for-barn-fodt-i-utlandet/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/ukraina/

