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1 Endringsoversikt
Versjon

Dato

Beskrivelse av endring

1.0

27.11.2018

Første versjon av dokumentet

1.1

28.05.2019

Rettet hendelse fra personErViderefoertVedDublett til
personErViderefoertSomGjeldendeVedSammenslaaing

1.2

11.10.2019

personErEndretEtterSplitt til personErEndretVedSplitting
personErGjenopprettetEtterSplitt til personErGjenopprettetVedSplitting
personErInaktiv til peronErOpphoert
endringIUtenlandskPersonidentifikasjonsnummer til
endringIUtenlandskPersonidentifikasjon
endringIKontaktinformasjonForDoedsbo til
endringIKontaktopplysningerForDoedsbo
Nye hendelser er lagt til for opphold, bibehold og bruk av samisk språk

1.3

23.01.2020

Ny hendelse er lagt til for endring i bostedsadresse uten flytting

1.4

02.04.2021

Ny hendelse beskrevet personErOppdatert

1.5

02.11.2021

endringISametingetsValgmanntall er ikke tidligere beskrevet
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3 Om dokumentet
Dokumentet beskriver alle hendelsestypene som vil tilgjengeliggjøres fra Folkeregisteret.
Oversikt over personopplysninger og oppdatert oversikt over hvilke av hendelsestypene som
er implementert i tjenestene, beskrives i dokumentet "Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av
opplysninger fra Folkeregisteret".
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4 Hendelsestjeneste og hendelser på person
Det er fire hovedgrupper for hendelser fra Folkeregisteret:
1.
2.
3.
4.

Opprettelse av person og endring av identifikasjonsnummer
Statusendringer
Endringer i enkeltopplysninger
Endring i forståelse av person

Inndelingen er definert for å dekke de ulike behovene som stilles til opplysninger fra
Folkeregisteret.
Gruppe

Behov

Opprettelse av person

Hendelser ved opprettelse av personer og ved tildeling av
nye fødsels- og d-nummer

Informasjon om opprettelse av nye
personer og tildeling av nye fødselsog d-nummer
Statusendringer
Informere om hendelser som
påvirker status slik at samfunnet kan
starte forretningsprosesser
Endringer i enkeltopplysninger
Informere om øvrige endringer i
personopplysninger
Endring i forståelse av person
Informere om endringer i forståelse
av person

Hendelser som inntreffer i en persons liv som påvirker
status (eks. opprettelse, bosetting, innflytting, dødsfall, samt
tildeling av nytt fødsels- eller d-nummer) og hendelsen
tilgjengeliggjøres som en felles hendelse og denne
hendelsen kan påvirke flere personopplysninger.
Registerendringer som gjelder enkeltopplysninger om
personer (eks. flytting, navneendring, endring av sivilstand
o.l.).
Endringer som påvirker Folkeregisterets forståelse av en
person (opphør av person, registrering av dubletter og
tilsvarende)

4.1 Generelt
4.1.1 Adressebeskyttelse
For personer som har adressebeskyttelse strengt fortrolig vil ingen adressedata (heller ikke
kommune) om bostedsadressen være tilgjengelige. Alle adressedata som eventuelt er
registrert på vedkommende person skal slettes.

4.1.2 Tilgjengeliggjøring
Hendelser tilgjengeliggjøres basert på gjeldende utleveringsregler.

4.2 Opprettelse av person
Hendelser ved opprettelse av personer og ved tildeling av nye fødsels- og d-nummer:



personErOpprettet (se 4.2.1)
endringIIdentifikasjonsnummer (se 4.2.2)
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personErOppdatert (se 4.2.3)

4.2.1 personErOpprettet
En person med fødsels- eller d-nummer er opprettet i Folkeregisteret.

4.2.2 endringIIdentifikasjonsnummer
En person i Folkeregisteret har fått nytt fødsels-, eller d-nummer.
4.2.3

PersonErOppdatert

Hendelse som kun brukes når det er behov for å endre eller korrigere data maskinelt. den
erstatter alle typer hendelser. F.eks. 'personErOpprettet', ' endringIIdentifikasjonsnummer'
og/eller endring i alle andre personopplysninger. Den kan tolkes som at noe er endret på
personen, hent siste persondokument på personen. Hendelsen har ikke tykk hendelse.


personErOppdatert

4.3 Person endrer status
Hendelser som inntreffer i en persons liv som påvirker status og hendelsen tilgjengeliggjøres
som en felles hendelse og denne hendelsen kan påvirke flere personopplysninger:






personErDoed (se 4.3.1)
personErUtflyttet (se 4.3.2)
personErBosatt (se 4.3.3)
personErInaktiv (se 4.3.4)
endringIStatus (se 4.3.5)

4.3.1 personErDoed
En person i Folkeregisteret er registrert død. Hendelsen er opprettet på bakgrunn av melding
fra Helse, Tingrett, Utenriksstasjon eller NAV.

4.3.2 personErUtflyttet
En person i Folkeregisteret er registrert utflyttet.

4.3.3 personErBosatt
En person i Folkeregisteret er registrert bosatt.



Bosatt, enten ved innflytting, eller ved gjeninnflytting
Hvis person som allerede finnes i registeret får nytt identifikasjonsnummer ved
innflyttingen vil det først komme en hendelse av type "endringIIdentifikasjonsnummer"
på gammel identifikasjonsnummer, og personErBosatt-hendelsen kommer på nytt
identifikasjonsnummer

4.3.4 personErInaktiv
En person i Folkeregisteret er registrert inaktiv.
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4.3.5 endringIStatus
En person i Folkeregisteret har endret status.

4.4 Endring i personopplysninger
Hendelser som følge av øvrige endring av opplysninger på personer i Folkeregisteret.
Det er viktig å legge merke til at en "endringIxx" kan være gitt på bakgrunn av:








Korreksjon
o Egenskap(er) ved informasjonselementet blir endret og den forrige utgaven av
informasjonselementet fjernes fordi det ikke skulle ha vært gyldig med det
innholdet (blir ikke historisk)
Annullering
o Hele informasjonselementet blir fjernet fordi det ikke skulle vært gyldig (blir
ikke historisk)
Ny verdi, som kan oppstå i følgende sammenhenger:
o Egenskaper som kun kan ha en gyldig verdi av gangen: (eks. bostedsadresse,
navn)
 Ny verdi er den første verdien, eller ny verdi "overtar" fra forrige verdi som blir historisk. (Midlertidig verdi som f.eks. navnet (<mors
fornavn>*PIKE/GUTT) blir annullert når første gangs navnevalg blir
registrert)
o Egenskapen kan ha mange "parallelle" gyldige verdier: (eks. utenlandsk
personidentifikasjon, statsborgerskap)
 Ny verdi er ny og uavhengig av andre tilsvarende verdier
Opphør
o Verdien opphører og er dermed ikke lenger gyldig

Hendelsestype

Egenskaper som kan endres

endringIIdentitetsgrunnlag

<identitetsgrunnlag>

endringIUtenlandskPersonidentifikasjon

<utenlandskPersonidentifikasjonsnummer>

endringIKontaktopplysningerForDoedsbo

<kontaktinformasjonForDoedsbo>

endringILegitimasjonsdokument

<legitimasjonsdokument>

endringIFalskIdentitet

<falskIdentitet>

endringIUtlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnu
mmer

<utlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnum
mer>

endringIDoedsfall

<doedsfall>

endringIFamilierelasjon

<familierelasjon>

endringISivilstand

<sivilstand>

endringIKontaktinformasjon

<postadresse>
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<postadresseIUtlandet>
<preferertKontaktadresse>
endringIBostedsadresse

<bostedsadresse>

endringIBostedsadresseVedKommuneregulering

<bostedsadresse>

endringIBostedsadresseUtenFlytting

<bostedsadresse>

endringIDeltBosted

<deltBosted>

endringIOppholdsadresse

<oppholdsadresse>

endringIAdressebeskyttelse

<adressebeskyttelse>

endringIInnflytting

<innflytting>

endringIKjoenn

<kjoenn>

endringIFoedsel

<foedsel>

endringIFoedselINorge

<foedselINorge>

endringIVergemaal

<vergemaalEllerFremtidsfullmakt>

endringINavn

<navn>

endringIUtflytting

<utflytting>

endringIStatsborgerskap

<statsborgerskap>
<bibehold>

endringIForeldreansvar

<foreldreansvar>

endringIOpphold

<opphold>

endringIBrukAvSamiskSpraak

<brukAvSamiskSpraak>

endringISametingetsValgmanntall

<forhold>
<vedtaksdato>

4.5 Endring i forståelse av person
Endringer som påvirker Folkeregisterets forståelse av en person:




Opphør og reaktivering av person (se 4.5.1)
Når to personer i registeret viser seg å være en og samme person (se 4.5.2)
Når to identifikasjonsnumre feilaktig er lenket (se 4.5.3)

4.5.1 Opphør og reaktivering av person
personErOpphoert
Opphøre identifikasjonsnummer og registrere ny status.
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personErReaktivert
Gjenopprette en person som er opphørt, eller registrert død i Folkeregisteret.



Endre personopplysninger
Endre status

OBS! Grunnet tekniske begrensninger i dagens løsning vil hendelsen også inntreffe ved
korreksjon av dødsdato, hvor dødsfallet annulleres og registreres på nytt.

4.5.2 Når to personer i registeret viser seg å være en og samme person
Sammenslåing av dubletter:




Det gjøres et aktivt valg på hvilken av folkeregisteridentifikatorene som
videreføres. Personopplysningene videreføres, mens dublett personidentifikator
opphøres som dublett.
Ved senere oppslag vil begge personidentifikatorene gi treff på personopplysningene
som er valgt videreført

personErViderefoertSomGjeldendeVedSammenslaaing
Personen som videreføres overtar til det opphørte fødsels- eller d-nummeret.
personErOpphoertSomDublett
Identifikasjonsnummeret opphøres og knyttes til personen som videreføres. Hendelser av
denne typen vil ikke lenke til et persondokument, da identifikasjonsnummeret lenkes til
personen som videreføres ved dublett.

4.5.3 Når to identifikasjonsnumre feilaktig er lenket
personErEndretVedSplitting
Personen som videreføres etter splitt, men uten knytning til identifikasjonsnummeret som
gjenopprettes
personErGjenopprettetVedSplitting
Personen opprettes med gjeldende personopplysninger og fødsels-, eller d-nummer (iBruk)
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