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Informasjon om registrering av foreldreansvar i Folkeregisteret
Når asylsøkere fra Ukraina får innvilget sin søknad om opphold hos utlendingsmyndighetene, vil
vedkommende blir registrert som bosatt i Folkeregisteret og bli tildelt et fødselsnummer.
Mange barn kommer fra Ukraina til Norge med kun én forelder, noe som skaper utfordringer for registrering
av foreldreansvaret. I dette brevet finner dere informasjon om hva det innebærer når barn blir registrert med
ukjent foreldreansvar, og hva dere skal gjøre når foreldreansvaret står som «ukjent».
Om registrering av foreldreansvar i Folkeregisteret

Folkeregisteret registrerer foreldreansvar som delt, mor, far, medmor, andre eller ukjent. Grunnlag for
registrering er blant annet melding fra UDI, dom fra norsk eller utenlandsk domstol eller avtale mellom
foreldrene etter norsk rett. Hvis foreldreansvar ikke kan avgjøres, blir foreldreansvaret registrert som ukjent.
Utfordringene som oppstår når et barn registreres med ukjent foreldreansvar er ikke en ny problemstilling for
Skatteetaten. Denne problemstillingen er spesielt relevant akkurat nå, fordi et stort antall ukrainske barn
kommer til Norge med bare én forelder. Når det kun er én forelder som kommer sammen med barnet blir det i
de fleste tilfeller vanskelig å få registrert foreldreansvaret i Folkeregisteret, fordi også den andre forelderen
skal registreres med relasjon til barnet.
Vi registrerer i henhold til barnelova

Folkeregisteret registrerer foreldreansvar i henhold til reglene i barnelova. Dette er en ren formalregistrering,
da Folkeregisteret ikke treffer avgjørelser om hvem som har foreldreansvaret. Det knyttes ingen
rettsvirkninger til selve registreringen, men vi ser i praksis at brukere av opplysningene i Folkeregisteret i stor
utstrekning forholder seg til det som er registrert.
Opplysninger om foreldreansvar er en type informasjon som «kan» registreres i Folkeregisteret.
Konkret vurdering av foreldreansvaret
I tilfeller der foreldreansvaret er satt til «ukjent» vil aktuell myndighet eller virksomhet vurdere
foreldreansvaret på det aktuelle området, slik at barnets og forelderen(e)s rettigheter og plikter blir ivaretatt.
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Skatteetaten er kjent med at dette kan innebære krevende vurderinger for den aktuelle myndighet eller
virksomhet, samt at tilgang til digitale tjenester kan bli vanskeliggjort i de tilfeller foreldreansvaret er registrert
som ukjent. Vi samarbeider med aktuelle myndigheter om problemstillingen og veileder i mellomtiden så godt
vi kan om hva som skal til for å få etablert foreldreansvar etter norsk rett.

Foreldre skal ikke henvises til Folkeregisteret for vurdering av foreldreansvar
Vi ber om at dere ikke henviser foreldre til Folkeregisteret for å få foreldreansvar fastsatt, siden vi ikke har
myndighet til å gjøre dette.
I de tilfellene foreldrene har inngått en avtale om foreldreansvar eller fått en rettsavgjørelse om
foreldreansvar eller tilsvarende myndighetsforhold, enten fra norsk domstol eller etter utenlandsk rett. Da kan
de henvises til Folkeregisteret for registrering.

Aktuelt regelverk

·

Barnelova kap. 5 og §§84a og 84b – registrering av foreldreansvar

·

Prop. 102 LS (2014-2015) s. 116 – merknader til bestemmelser i barneloven

·

Folkeregisterloven §3-1 (1) bokstav m – informasjon som «kan» registreres i Folkeregisteret

Har dere spørsmål?
Dere kan kontakte konsumentenes brukerstøtte på skatteetaten.no/deling/kontakt/.
Med hilsen
Skatteetaten
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