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Dagens situasjon

• Ett sentralt register med personopplysninger
• Basis for all slags offentlig og privat saksbehandling
• Mange goder knyttet til ”medlemskap” i folkeregisteret
• Varierende rutiner ved første gangs innrullering – ikke 

tilstrekkelig sikkerhet
• ID-kontroll i løpende saksbehandling: mange ”stoler” på

registeret (f-nr som ”autentiseringsnøkkel”)
• Vanlig med ID-dokumenter med forholdsvis lav sikkerhet

• Fødselsnummer – fetisj eller kundenummer?



Samfunnsutvikling og trender

• Globalisering og økende migrasjon
• Økt betydning av elektroniske prosesser / identiteter
• ID-kriminalitet
• Samfunnsutvikling: kompleksere familiestrukturer, 
økt mobilitet mv.

• Ny teknologi og effektiviseringskrav vs. personvern



Utfordringer

Identifisering og autentisering

• Falske / fiktive identiteter

• ID-tyveri

• Hvitvasking av falske identiteter



Utfordringer

• Fødselsnummersystem har begrenset levetid
• Ikke alle med rettigheter og plikter i Norge er registrert
• Dagens tilgangsregime samt distribusjons- og prismodell 

krever justering – fare for underforbruk
• Gap mellom innhold i folkeregisteret og faktiske behov 
• Foreldet regelverk og til dels uklare begrep
• Teknisk plattform: basert på stormaskin, batch-orientert, 

utidsmessig integrasion, skyggeregistre



Modernisering av folkeregisteret

• Ønske om et ”nytt” folkeregister, men få klare føringer

• ”Grunndatarapporten” (2007) kan tas som utgangspunkt

• Rolle som ”nasjonal felleskomponent” må defineres

• Program ”Modernisering av folkeregisteret” etablert 2010

• Tidsperspektiv på ca. 5 år

• Overordnet mål: utvike folkeregisteret i tråd med 
samfunnets behov

• Utfordring: mange pågående prosjekter og initiativer som 
berører folkeregisteret og krever samordning



Arbeidsområder for programmet



Samhandlingsbehov
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Strategiprosess med interessentene

• Danner grunnlag for programmet og dets prosjekter
• Verifisere behovene i grunndatarapporten
• Prioritering og anbefaling av tiltak etter

samfunnsøkonomisk nytte
• Overordnet referansegruppe
• 5 arbeidsgrupper:

• Registerpopulasjon
• Tilgang og personvern
• Felles informasjonsbehov 
• Identifisering / autentisering
• Samhandling med utlandet

• Rapport ca. 06/2011 høring
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Prioriteringsprosess
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Strategiske valg – hva er ”godt nok”?

Folkeregisterets rolle som felleskomponent
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Utredningsprosjekter

• Utredning av økonomiske og administrative 
konsekvenser av ny personidentifikator, basert på
grunndatarapportens to forslag

• fødselsnummerserien har begrenset levetid
• siktemålet er å fremskaffe et forsvarlig grunnlag for å treffe 

en beslutning om hvilket alternativ man bør velge
• forstudie gjennomført i samarbeid med Difi

• Utredning av ny distribusjons- og prismodell
• definisjon av standardtjenester og leveringsformer
• kostnadsanslag for sentralfinansiert gratistilgang

• Sluttrapporter til FIN planlagt desember 2011



Spørsmål / diskusjon
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