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Tilgang til Det sentrale folkeregister for offentlige myndigheter med digital 
kommunikasjon som formål 

Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 4. oktober 2015 vedrørende ovennevnte. I brevet viser 

departementet til korrespondanse mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og 

Skattedirektoratet om samme tema, jf. vår ref 2015/249925.  

 

Skattedirektoratet har etter en ny vurdering kommet fram til at forsendelse av brev fra offentlige 

myndigheter må regnes som en del av den offentlige myndighetsutøvelsen. Offentlige myndigheter 

kan derfor få online tilgang med treffliste til Det sentrale folkeregister for å sikre entydig identitet 

på borgeren i forbindelse med elektronisk kommunikasjon. Tillatelse gis etter folkeregisterloven §§ 

13 og 15 jf. folkeregisterforskriften § 9-3 nr. 1 annet ledd. 

 

For tillatelsen gjelder de samme vilkårene som ved bruk av folkeregisteropplysninger i de 

offentliges arkivsystemer. Disse følger vedlagt. 

 

Skattedirektoratet understreker at vi kun har vurdert tillatelse til utlevering av opplysninger etter 

folkeregisterlovgivningen. Vi forutsetter at de enkelte brukerne selv vurderer behandlingsgrunnlag 

for nevnte bruk opp mot personopplysningsloven § 11 jf. § 8.  

 

I henhold til folkeregisterforskriften § 9-2 annet ledd skal ikke utlevering foretas før mottaker av 

opplysningene dokumenterer at han har sendt melding til Datatilsynet om den planlagte 

behandlingen. Dokumentasjonsplikten omfatter også endringsmeldinger etter 

personopplysningsloven § 31 tredje ledd første punktum. Dersom det vurderes slik at bruken ligger 

innenfor gjeldende meldinger, må dette bekreftes.  

 

Difi gis fullmakt til å administrere ordningen med offentlige myndigheters tilgang til Evry sin 

distribusjonsbase for Det sentrale folkeregister. Dette brevet må oppfattes som en tillatelse slik at 

søknad til Skattedirektoratet ikke er nødvendig. Overfor Evry er det da tilstrekkelig at Difi viser til 

en kopi av dette brevet for de offentlige myndighetene som ønsker tilgang, og bekrefter at 

dokumentasjonsplikten etter folkeregisterforskriften § 9-2 annet ledd er oppfylt. Difi kan ta kontakt 

med Skattedirektoratet for avklaring av praktiske forhold. 
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Enkelte kommuner har allerede fått tilgang til Det sentrale folkeregisteret for angitte formål, men da 

for entydige søk. Evry kan endre tilgangen for disse kommunene i samsvar med retningslinjene 

angitt i dette brevet. Skattedirekoratet vil informere Evry om endringen. 

 

Med hilsen 

Harald Hammer 

Underdirektør 

Rettsavdelingen 

 

 Aslaug Bendiksen 

  

 
 

 

 

 
 


