(Sett inn avsender navn og adresse her)

Dato:

Skatt nord
Postboks 6310,
9293 Tromsø

Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger – via EVRY AS – for
kommunale myndigheter og virksomheter som
1) har hjemmel i egen lov til å innhente taushetsbelagte opplysninger (vedlegg 1)
2) kan innhente ikke-taushetsbelagte opplysninger (vedlegg 2)
Lov om folkeregistrering av 9.12.2016 trådte i kraft 1.10.2017. Loven erstatter
folkeregisterloven av 16.1.1970.
Taushetsbelagte opplysninger
Etter lovens § 10-2 kan taushetsbelagte opplysninger utleveres til kommunale myndigheter og
virksomheter som har egen hjemmel i lov til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret uten
hinder av taushetsplikt.
Kommunale myndigheter og virksomheter som har egen hjemmel i lov, kan få tilgang til
følgende taushetsbelagte opplysninger,
-

Elektronisk kontaktinformasjon
Kontaktopplysninger for dødsbo
Foreldre
Ektefelle/registrert partner
Barn
Foreldreansvar
Adopsjon
Familienummer
Tilknytning til Sametingets valgmanntall
Samisk språk
Oppholdsstatus
Utenlandsk identifikasjonsnummer
Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
Registreringsstatus, midlertidig (d-nummer), forsvunnet, fødselsregistrert og ikke bosatt.

Ikke-taushetsbelagte opplysninger
Alle kommunale myndigheter og virksomheter kan få tilgang til følgende ikke-taushetsbelagte
folkeregisteropplysninger for oppslag, uttrekk og/eller ajourføring av egne registre;
-

Fødselsnummer

-

D-nummer
Fullt navn, inkludert historikk
Fødselsdato
Kjønn
Grunnlaget for registrert identitet
Adresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter beskyttelsesinstruksen),
inkludert historikk
Fødested
Statsborgerskap
Sivilstand (alle typer)
Vergemål
Stadfestet fremtidsfullmakt
Dødsdato
Registreringsstatus, bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer

Kommunale myndigheter og virksomheter skal overholde sine plikter etter folkeregisterloven
§ 10-2 og folkeregisterforskriften § 10-2-1 andre ledd for tilgang til og bruk av
folkeregisteropplysningene. Hvis det avdekkes misbruk, kan det ilegges et overtredelsesgebyr
jf. folkeregisterloven § 12-1 første ledd bokstav c.

For søker:
(Sett inn navn) kommune søker med dette om tilgang til folkeregisteropplysninger, for
"Offentlig med hjemmel" ref. Vedlegg 1 og for "Offentlige uten hjemmel" ref. Vedlegg 2.
Følgende skal fylles inn:
Navn på kommune
Postadresse
Org. Nummer
Navn på Rådmannen
(person i tilsvarende rolle):
Avsenders
kontaktinformasjon
e-post/telefon

Dato og underskrift av Rådmannen (eller tilsvarende rolle)
-------------------------------------------------Rådmannen
Søknaden skal sendes skriftlig pr brevpost til Skatt nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø
eller via KS SvarUt til Skatteetatens organisasjonsnummer er 974 761 076

Er søknaden godkjent, oversendes saken til EVRY AS som vil ta kontakt for nærmere avtale
om opprettelse av tilganger/brukeridenter for oppslag, uttrekk og/eller ajourføring av egne
registrere. Kvittering på godkjent tillatelse vil sendes til avsender av selve søknaden, dvs
rådmannen eller person i tilsvarende rolle. Kontaktinformasjon til personer i de ulike
kommunale/fylkeskommunale virksomhetene som vil håndtere praktiske spørsmål knyttet til
oppkobling, opprettelse av brukere og tjenester skal oppgis i vedleggene.

For Skatt nord:
Søknad er godkjent:

Søknaden er ikke godkjent, årsak:

Dato, underskrift, stempel og signatur

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

Ikke godkjent søknad
I tilfelle man mener å ha et begrunnet behov for taushetsbelagte opplysninger fra
Folkeregisteret, er spørsmålet om egen lovhjemmel en sak man må ta opp med det
departement som forvalter den lov virksomheten er regulert under. Et slikt forhold er ikke
gjenstand for klage jfr. forvaltningsloven § 3 første ledd.
Er ikke dokumentasjon for lovhjemmel vedlagt, returneres søknaden. Man kan da søke om
den tilgang som gjelder for offentlige uten hjemmel, se søknadsskjema på EVRYs infotorg.

SKD RE xx.08.2018

Vedlegg 1- Søknad om tilgang til taushetsbelagte folkeregisteropplysninger – via EVRY AS
Fagområde/tjeneste knyttet til
lovhjemmel

Hjemmel for tilgang til taushetsbelagte
opplysninger i Folkeregisteret

Barnevern

Lov om barneverntjenester
(barnevernloven) § 6-4 Opplysningsplikt

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
§ 43 tredje ledd
Helse (inklusive
tannhelsetjeneste)

Lov om behandling av helseopplysninger
ved ytelse av helsehjelp
(pasientjournalloven) §§ 18 og 21

Lov om helseregistre og behandling av
helseopplysninger (helseregisterloven) §§
14 og 24

Gravferdsmyndighet (Kirkelig
fellesråd)

Lov om gravplasser, kremasjon og
gravferd (gravferdsloven) § 23 fjerde ledd

Navn og
organisasjonsnummer
på kommunal
myndighet/virksomhet
som det søkes for:

Kontaktinfo (Navn,
epost, telefon)

Skattekontorets
påtegning

Fagområde/tjeneste knyttet til
lovhjemmel

Hjemmel for tilgang til taushetsbelagte
opplysninger i Folkeregisteret

Omsorg

Lov om behandling av helseopplysninger
ved ytelse av helsehjelp
(pasientjournalloven) §§ 18 og 21

-

Hjemmesykepleie, somatiske
og psykiske helsetjenester,
sykehjem, helsesøster mv)

Lov om helseregistre og behandling av
helseopplysninger (helseregisterloven) §§
14 og 2

Oppvekst/skole
-

Barnehage - etablering og drift
Familiebarnehage - etablering
og drift
Grunnskoleopplæring
Grunnskoleopplæring for
voksne
Videregående opplæring
Videregående opplæring for
voksne
Hjemmeundervisning
Musikk- og kulturskole

Lov om barnehager (barnehageloven) §
22 a

Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa
(opplæringslova) § 15-9

Navn og
organisasjonsnummer
på kommunal
myndighet/virksomhet
som det søkes for:

Kontaktinfo (Navn,
epost, telefon)

Skattekontorets
påtegning

Fagområde/tjeneste knyttet til
lovhjemmel

Hjemmel for tilgang til taushetsbelagte
opplysninger i Folkeregisteret

-

Lov om frittståande skolar (friskolelova) §
7-8

-

Informasjon fra skolen til ikkesamboende foreldre
Leirskole og skoleturer
Pedagogisk- psykologisk
tjeneste (PP-tjenesten)
Skolefritidsordning (SFO)
Spesialpedagogisk hjelp til barn

Sosial
-

Kommunal sosialtjeneste på
NAV-kontorene
Kommunal bolig og midlertidig
botilbud
Kommunalt lån og kommunal
garanti for lån
Sosialtjenester for innsatte i
fengsel
Krisesenter

Teknisk (Lokal matrikkelmyndighet)
-

-

Adressetildeling, kommunal
bolig, arealoverføring, fradeling
av eiendom, grensejustering,
retting i matrikkelen,
oppmålingsforretning o.l.
Eierseksjonering/reseksjonering

Lov om barn og foreldre (barnelova) § 85
a

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
§ 43 tredje ledd
Lov om barn og foreldre (barnelova) § 85
a

Lov om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 22 tredje ledd fjerde
punktum

Navn og
organisasjonsnummer
på kommunal
myndighet/virksomhet
som det søkes for:

Kontaktinfo (Navn,
epost, telefon)

Skattekontorets
påtegning

Fagområde/tjeneste knyttet til
lovhjemmel

Hjemmel for tilgang til taushetsbelagte
opplysninger i Folkeregisteret

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
§ 13 fjerde ledd

Navn og
organisasjonsnummer
på kommunal
myndighet/virksomhet
som det søkes for:

Kontaktinfo (Navn,
epost, telefon)

Skattekontorets
påtegning

Vedlegg 2 - Søknad om tilgang til ikke-taushetsbelagte folkeregisteropplysninger – via EVRY AS –

Fagområde/tjeneste

Navn og organisasjonsnummer på kommunal
myndighet/virksomhet som det søkes for:

Kontaktinfo (Navn, epost, telefon)

