
Historien om det moderne folkeregister og hvordan få tilgang til det 

Bakgrunn: Dagens løsning (som slutter å virke 1.oktober 2022) fungerte slik at 
skatteetaten og TietoEvry hadde et samarbeid som innebar at TietoEvry distribuerte 
folkeregisteropplysninger på vegne av skatteetaten. Brukerne av 
folkeregisteropplysningene i fagsystemene Gravlund og Ecclesia hadde da behov kun 
for å ha en avtale om tilgang fra Skatteetaten.  

Fra 1.oktober har skatteetaten ikke lenger en avtale med TietoEvry om distribusjon av 
folkeregisteropplysninger. De må da ha en direkte avtale med konsumentene (deg 
som bruker av folkeregisteropplysningene).  Skatteetaten fristiller på denne måten 
folkeregisteret (databasen) fra selve distribusjonen av opplysninger. Dette er det 
moderne folkeregister. 

Fra 1.oktober må gravplassmyndighetene ha en teknisk løsning tilpasset det moderne 
folkeregisteret for å hente ut opplysninger for bruk i fagsystemet.  

Fremgangsmåten for å få tilgang til det moderne folkeregisteret og for å ta dette i 
bruk.  

1. Søk skatteetaten om tilgang til det moderne folkeregister. 

Alle må søke, også de som har hatt tilgang før. Skjema finnes her: 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/soknad-om-tilgang-til-
folkeregisteropplysninger/ 

 

Den som fyller ut skjemaet må ha Altinn-rollen Begrenset signeringsrett eller være 
Daglig leder / Administrerende direktør. 

Kirkeverger er oppført med den siste rollen. Husk å fylle dette skjemaet ut i tett 
samarbeid med andre i organisasjonen som har gravplass som sitt spesialfelt. Tilgang 
gis fellesrådet i egenskap av å være gravplassmyndighet. Tilgangen kan ikke brukes til 
andre formål i organisasjonen. Tilgang til folkeregisteret for brukt til kirkelige 
handlinger skjer via medlemsregisteret.   

Neste side viser hvordan skjemaet ser ut. Hvis du ikke har tilgang til 
folkeregisteropplysninger i dag, må du velge en rettighetspakke. Fellesrådet som 
gravplassmyndighet velger «Offentlig og privat virksomhet med hjemmel».  

Gravplassloven § 23 4 ledd gir hjemmel for innhenting av taushetsbelagte 
opplysninger fra folkeregisteret, når det er nødvendig for å løse oppgaver etter 
gravplassloven. Opplysningene kan ikke brukes til andre formål i virksomheten. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/soknad-om-tilgang-til-folkeregisteropplysninger/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/soknad-om-tilgang-til-folkeregisteropplysninger/
https://www.altinn.no/hjelp/skjema/alle-altinn-roller/begrenset-signeringsrettighet/
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Skjemaet sendes inn, og etter hvert vil du få et svar fra Skatteetaten i Altinn (se 
under). 
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Det er viktig å merke seg at det i tillegg kommer et eget brev fra skatteetaten som 
bekrefter hvilke rettighetspakker du har fått tilgang til. Se eksempel fra Bergen 
kirkelige fellesråd under. Brevet kommer via Altinn. 
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Dette dokumentet er viktig når du skal gå i gang med trinn 2 i prosessen. 

 

2. Valg av teknisk løsning som du kan bruke for å koble deg på 
og hente opplysninger. 

Det finnes ulike tekniske løsninger du kan bruke for å få tilgang til og hente data fra 
Folkeregisteret. Du står fritt til å velge løsning. For gravplassmyndighetene er det slik 
vi vurderer, kun en avtale med en leverandør som distribuerer 
folkeregisteropplysninger som den mest aktuelle. For dere som ikke bruker noe 
fagsystem kan dere få mulighet til direkte oppslag i skatteetaten.no. Vi beskriver ikke 
dette, men du kan lese om andre tilgangsmuligheter her: 

https://www.skatteetaten.no/deling/folkeregisteret/intro/fa-tilgang/ 

Både Gravlund og Ecclesia har valgt å beholde dagens integrasjon mot TietoEvry. 
Dette betyr at alle deres kunder må gjøre ny avtale med TietoEvry for å beholde 
tilgangen til folkeregisteret. 

Begge fagsystemene har sendt ut informasjon til sine brukere og lagt ved avtaleutkast 
og databehandleravtale fra TietoEvry. Disse må fylles ut og sendes til TietoEvry. 
Databehandleravtalen er gjennomgått av Personvernombudet i Kirkerådet. 

Husk å legge ved brevet fra skatteetaten (Aksept av bruksvilkår for tilgang til 
folkeregisteropplysninger). 

Når alt er ok, får dere denne meldingen fra TietoEvry: 

https://www.skatteetaten.no/deling/folkeregisteret/intro/fa-tilgang/
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Når TietoEvry har gitt dere tilgangen til folkeregisteret må dere tildele roller i altinn. 
Avtalen med TietoEvry vil medføre kostnader for virksomheten.  

 

3. Tildele TietoEvry roller i altinn 

Fra Skatteetatens sider: 

«Som tidligere kan systemleverandørene hente opplysninger fra Folkeregisteret og 
tilgjengeliggjøre det i kundenes fagsystemer. Systemleverandør kan tilby sine kunder 
verdiøkende tjenester og skreddersøm. 

Systemleverandører som henter opplysninger fra Folkeregisteret på vegne av sine 
kunder blir en databehandler for konsumenten. Ved påkobling til nye Folkeregisteret 
via systemleverandør må det foreligge en databehandleravtale mellom konsument og 
systemleverandør. 

Når konsument har akseptert bruksvilkår og fått godkjent søknad om tilgang til 
folkeregisteropplysninger, må konsumenten delegere rettighet til systemleverandør.» 

Konsumenten i denne sammenheng er kirkelig fellesråd (gravplassmyndigheten). Du 
må tildele rettigheter til TietoEvry i altinn for at oppslag i folkeregisteret skal fungere i 
det fagsystemet dere bruker. 

På denne siden hos skatteetaten finner du en god veiledning for hvordan du tildeler 
slike rettigheter til TietoEvry. 

Veiledning om tildeling av rettigheter 

Avsluttende kommentarer 

Det er viktig å sende inn søknad om tilgang til det moderne folkeregisteret så raskt 
som mulig. Hvis du ikke har gjennomført prosessen som er beskrevet over mister du 
tilgangen til FREG (folkeregisteropplysninger) fra og med 1.oktober 2022.  

Begge fagsystemene kunne valgt en ny løsning for oppslag i folkeregisteret, men dette 
ville krevd programvareutvikling, noe de da ikke har valgt å gjøre. 

Lykke til med påkoblingen til det nye folkeregistret.  

Ta kontakt hvis du har spørsmål. 

25.8.2022 – Carsten Furuseth, spesialrådgiver KA 

https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/dokumenter/211104%20Hvordan%20delegere%20rettighet%20til%20Systemleverand%C3%B8r%20-%20P%C3%A5%20vegne%20av%20Offentlig%20med%20eller%20uten%20hjemmel.pdf

