
Spørsmål og svar fra webinar 24. mars 
----------------------------------------------------          

Spørsmål: Oppholdsadresse: Vil dette gjelde også for studenter som studerer i annen kommune enn 

de er folkeregistrert i? 

Svar: Nei, det vil ikke gjelde for norske studenter som studerer i Norge. 

----------------------------------------------------          

Spørsmål: Må man søke på nytt for å få tilgang til de nye opplysningene?  

Svar: Ja, alle må i løpet av dette året søke på nytt om tilgang til Folkeregisteret. Dette gjelder generelt 

for tilgang til folkeregisteret.  

Hvordan få tilgang til det moderniserte Folkeregisteret via infotorg? - Infotorg (socialboards.com) 

----------------------------------------------------          

Spørsmål: Utenlandsk personID er ikke det samme som d-nummer?  

Svar: Nei. Utenlandsk personidentifikasjon er som oftest identifikasjonsnummer fra personens 

hjemland og finnes f.eks i personens pass ved identitetskontroll i Norge. 

----------------------------------------------------          

Spørsmål: Vi som har fagsystemer som har integrasjoner mot folkeregisteret; må vi be om å gå fra 

DSF til Freg, eller ordner leverandører som f.eks Visma dette selv?  

Svar: Uavhengig av hva systemleverandøren gjør, må dere søke om tilgang til Folkeregisteret. Det er 

systemleverandøren som må gjøre eventuelle tekniske tilpasninger og vi er i dialog med alle 

systemleverandørene angående dette. Vi oppfordrer alle som benytter fagsystemer til å ha dialog med 

sine leverandører. 

----------------------------------------------------          

Spørsmål: Må vi som kommune benytte KS eller kan vi fortsatt benytte oss av TietoEVRY? 

Svar: Ja, dere kan fortsatt benytte TietoEVRY (infotorg). Kommuner og andre virksomheter står fritt til 

å benytte den leverandør de mener er best egnet og har det beste tilbudet. Uavhengig av hvem som 

er segmentansvarlig, i dette tilfellet KS, er det dere som velger deres leverandør av 

folkeregisterinformasjon. 

----------------------------------------------------          

Spørsmål: Er integrasjon mot EnoroCX, Hansen sitt kis system, oppdatert mht dette?  

Svar: Vi anbefaler dere å ta en sjekk med Hansen angående hva de velger å gjøre med EnoroCX. 

Uavhengig av hva systemleverandøren gjør, må dere søke om tilgang til Folkeregisteret. Det er 

systemleverandøren som må gjøre eventuelle tekniske tilpasninger og vi er i dialog med alle 

systemleverandørene angående dette.  

----------------------------------------------------          

Spørsmål: Vil midlertidig oppholdsadresse også gjelde de som er på sykehjem?  

Svar: Ifølge Skatteetaten vil det mest sannsynlig ikke gjelde for disse personene. Det vil f.eks. blant 

annet gjelde for personer som oppholder seg på asylmottak eller i soningsanstalt 

----------------------------------------------------          

 

https://faq.socialboards.com/infotorg/category/1143/Modernisert-folkeregister-FREG/topic/4828/Hvordan-f%C3%A5-tilgang-til-det-moderniserte-Folkeregisteret-via-infotorg


Spørsmål: Er TietoEVRY en av flere leverandører med segmentansvar? 

Svar: Nei, TietoEVRY har ikke segmentansvar for et spesielt segment. Vi leverer til alle typer 

virksomheter på tvers av segmenter og bransjer. 

----------------------------------------------------          

Link til FAQ 

Ofte stilte spørsmål om modernisering av Folkeregisteret (infotorg.no) 

https://www.infotorg.no/nyheter/modernisering-av-folkeregisteret/Ofte_stilte_sp%C3%B8rsmal_om_modernisering_av_Folkeregisteret

