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Velkommen 
til webinar!
24.03.2021

Ole Petter Paulsrud og Tommi Larsen

Produktansvarlige for Folkeregisteret i TietoEVRY

Enkel overgang til nytt 

Folkeregister
Hva må du gjøre for å ta i bruk nytt 
modernisert Folkeregister?

Dette webinaret vil bli tatt opp.

Bruk chat funksjon for spørsmål og kommentarer. 

Spørsmålene blir besvart i etterkant.

Presentasjonen og svar på spørsmål vil bli sendt til 

alle deltagere.
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• Bakgrunn

• Hva betyr segmentansvar

• Informasjon om våre ulike løsninger

• Hva må du gjøre innen 31.12.21 

• Veien videre

Agenda
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Modernisert Folkeregister - Bakgrunn

• Folkeregisteret moderniseres i tråd med nasjonal digitaliseringsstrategi. Dette legger til 

rette for mer deling og gjenbruk av informasjon, slik at offentlige og private aktører 

kan utvikle samkjørte tjenester til befolkningen.

• I det nye moderniserte Folkeregisteret oppdateres og publiseres data i sanntid døgnet 

rundt. Dette muliggjør raskere og enklere tilgang til data og gir data med høyere 

kvalitet.
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Modernisert Folkeregister

• Det nye Folkeregisteret ble offisielt åpnet i 

september 2020

• Dette er et av Skatteetatens største prosjekter 

• Nå er det opp til oss å ta de nye løsningene i bruk
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Hva betyr segmentansvar?

• Skatteetaten er dataeier av Folkeregisteret, og det er besluttet å etablere 

«Segmentansvarlige» for sektorene Kommune (KS), Helse (NHN), Bank/Finans (Finans 

Norge).

• Skatteetaten presiserer at et segmentansvar betyr et administrativt ansvar, og ikke 

dermed sagt et teknisk integrasjonsansvar eller kundeforhold. 

• Uavhengig av hvem som er segmentansvarlig er det du som velger din leverandør 

av Folkeregisterinformasjon.

• Fra 2022 er det valgfritt å velge leverandør av Folkeregisterinformasjon. 
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Eksempler på endringer
i Folkeregisteret

Hva blir borte

Familienummer

Personkode

Hjemlandsadresse for 

d-nummer personer

Årsakskoder

Funksjon Antall innbyggere

Hjelpefunksjon for å finne 

gatenavn

Hva er nytt

Oppholdsadresse

Delt bosted for barn

Kontaktopplysninger dødsbo

Foreldreansvar med relasjon

Adresser fra Matrikkelen

Utenlandsk personID

Forbedringer

Fortløpende oppdateringer

Økt kvalitet

Klargjort for nye 

fødselsnummer

Helsyntetisk testbefolkning

Sikkerhetsløsning via 

Maskinporten
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Hva får du hos infotorg?

Vi hjelper dere med overgangen og leverer både gamle og nye formater tilpasset deres behov.

Overgang

Enkel og trygg 

overgang fra

Folkeregisteret (DSF) 

til det moderniserte 

Folkeregisteret  

(FREG)

Vi håndterer sikkerhet 

og autentisering mot 

Maskinporten.

Ekspertise

Innhold og bruk av 

Folkeregisterdata 

Sammensetning av 

data for statistiske og 

analytiske formål

Kundesupport

Kunderådgivere med 

lang og variert 

erfaring som bidrar til 

kontinuerlige  

forbedringer,  

innovasjon og 

kunnskapsdeling
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Tilgang

Alt samlet på et sted -

enkel tilgang til data 

fra mange ulike 

private og offentlige 

datakilder

Vi håndterer 

brukertilganger
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Hvilke alternativer tilbyr vi?

Fordeler:

• Vi har integrert mot nytt FREG API hos Skatteetaten og 

Maskinporten hos Digdir

• Vi konverterer felter og formater mellom DSF og FREG

• Du beholder dagens grensesnitt og leveranser 

tilnærmet uforandret.

• Du kan fortsette å benytte eksisterende brukernavn og 

passord.

Ulemper:

• Nye opplysninger i FREG er ikke tilgjengelig fordi det 

finnes ikke eksisterende felter for dette i DSF

• Noen funksjoner forsvinner da de ikke kan støttes av 

tilsvarende funksjonalitet i FREG

Fordeler:

• Vi lager et nytt REST-basert API for tilgang til 

modernisert Folkeregister i sanntid. 

• Vi skal lage et nytt GUI i infotorg

• Nye opplysninger fra FREG blir tilgjengelig

• Nye tjenester for ajourhold av FREG data

• Vi håndterer Maskinporten på vegne av kundene

• Du kan fortsette å benytte eksisterende brukernavn og 

passord.

Ulemper:

• Du må gjøre tekniske tilpasninger til nytt FREG i felt og 

format

Overgangsløsning fra DSF til FREG Ny løsning mot FREG
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Modernisert Folkeregister
- dette må alle virksomheter gjøre

1. Alle må søke Skatteetaten om ny tillatelse til bruk av FREG. I den forbindelse må man 

også akseptere nye bruksvilkår fra Skatteetaten.

2. Når søknaden er godkjent av Skatteetaten må virksomheten gi TietoEVRY fullmakt til å 

gjøre spørringer i Folkeregisteret på vegne av virksomheten. Dette gjøres i Altinn.

3. Virksomheten må deretter inngå en databehandleravtale med TietoEVRY

Selv om du velger å benytte overgangsløsning, må disse punktene gjennomføres i løpet av 2021

Har du spørsmål, ta kontakt!
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Veien videre

• Planlegg overgangen - vær tidlig ute

• Ha en aktiv dialog med oss og eventuelle 

fagsystemleverandører

• Velg løsning for bruk av FREG basert på deres behov

• Inngå nødvendige avtaler i god tid

• Sikre nødvendig informasjon og implementering før fristen
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Mer informasjon om våre løsninger finner du her

infotorg.no tietoevry.com

Are you looking for ways to keep data up-to-date and improve data quality of your 

systems? | TietoEVRY

https://www.tietoevry.com/en/services/data-ai-and-analytics/data-management-analytics/data-access-governance-and-intelligence/
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Vi tilbyr bistand i form av:

• overgangsløsning

• sikkerhetsløsninger som er påkrevet 

• direkte tilgang til nytt API for FREG

• testing

• tilrettelegging

• informasjon og annet materiell

infotorg leverer og vil fortsette å levere 

folkeregisterinformasjon til alle typer 

virksomheter, også etter 31.12.2021:

• kommuner

• finansinstitusjoner

• helseforetak

• private bedrifter med flere

Vi bistår dere med 
håndtering av endringene 

Ta kontakt med onlineservice@tietoevry.com for å planlegge overgangen!

mailto:onlineservice@tietoevry.com

