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Høring - forslag til ny folkeregisterlov  
 

Vi viser til høringsbrev av 27. mars. Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) og DIS-Norge, Slekt og Data 

avgir felles svar. Foreningenes interesseområde er slektsforskning (genealogi). Slektsforskning er en 

sentral del av vår immaterielle kulturarv.  

Historiske opplysninger 

Hvilke opplysninger som blir registrert, bevart og utlevert i folkeregisterloven har stor betydning for 

dokumentasjonen av vår kulturarv. Vi støtter departementets forslag til at historiske opplysninger skal 

bevares i registeret og at § 28 i personopplysningsloven om sletting av unødvendige opplysninger ikke 

vil komme til anvendelse. Det er vesentlig at livshendelsene blir registrert, herunder endringer i 

sivilstand, og at disse registreringene, som historiske opplysninger, blir tilgjengelige etter sperrefrist.  

Registreringer av data 

Vi støtter departementets forslag at det ikke skal være taushetsplikt om følgende opplysninger: En 

persons fulle navn, fødselsdato, fødsels- og d-nummer, grunnlaget for registrert identitet etter 

utkastets § 3-2, adresse, statsborgerskap, om vedkommende er gift, vergemål, stadfestet 

fremtidsfullmakt og dødsdato.  

Utleveringer av data  

Sperrefristen for taushetsbelagte opplysninger bør følge regelverket for tilgjengeliggjøring  jmf. 
Forvaltningsloven § 13 c.  Det vil si at taushetsbelagte opplysninger tilsvarende ordinære opplysninger 
om personer som er innført i kirkebøker, herunder fødested, foreldre, ektefelle/partner og barn, som 
hovedregel bør frigis og bli søkbare etter 60 år.  
 
Yrke og arbeidsgiver foreslås ikke videreført i Folkeregisteret, da dette blir ivaretatt i arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregistrene.  Dette er kulturhistoriske opplysninger som tilsvarende opplysninger i 
folkeregisteret ikke må slettes, og som hovedregel bør offentliggjøres etter 60 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningens 

hovedmål er å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for 

slektshistorie i Norge. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag ca. 2 000 medlemmer i Norge og utlandet.  

DIS-Norge, Slekt og Data er landets største forening for slektsforskere. Organisasjonens formål er å skape 

digitale og lokale møteplasser for alle som er interessert i slekts- og personhistorie, spre kunnskap om dette, og 

for øvrig stimulere til bevaring, dokumentasjon og formidling av slekts- og personhistorier. Foreningen ble 

etablert i 1995 og har i dag ca. 10 000 medlemmer. 

 


