
Rundskriv nr. 2 - 2018   Kirkerådet 

 
 
 
 
 
Til menighetskontorene,  
de kirkelige fellesrådskontorene  
prostekontorene og bispedømmekontorene 
 
 
 
Ny folkeregisterlov – konsekvenser for Den 
norske kirke 
 
Ny lov om folkeregistrering trådte i kraft 1. oktober 2017. Med denne nye loven 
fulgte det en del endringer i både hvilke opplysninger kirken får tilgang til og 
hvordan disse oversendes. Loven inneholdt også overgangsbestemmelser, noe 
som som gjør at de største endringene for Den norske kirke først inntreffer 1. 
oktober 2018. Endringen som får størst konsekvenser, er at Den norske kirke 
ikke lenger vil få informasjon om en persons familierelasjoner. Uten tilgang til 
disse familierelasjonene blir det ikke mulig å vite hvilke nyfødte barn som har 
foreldre som er medlem av Den norske kirke. Det blir da heller ikke mulig 
automatisk å skille ut de barn som etter kirkeloven skal anses å høre inn under 
Den norske kirke – gjerne kalt «tilhørige». Når Den norske kirke mister 
oversikten over nye tilhørige, blir det heller ikke mulig å sende ut dåpsinvitasjon 
til alle disse barna.    
 
Den nye folkeregisterloven, lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering, 
har allerede medført at fødselsmeldinger på papir har opphørt. I henhold til 
forskrift 25. oktober 1982 nr. 1524 om melding av fødsler, erkjennelse av 
farskap og melding om valg av navn § 5 skulle folkeregistermyndigheten for en 
kommune sende særskilt melding om hver fødsel til prest i bostedssoknet til 
den nyfødtes mor så sant en eller begge foreldrene tilhørte Den norske kirke. 
Forskriften var gitt i medhold av den gamle folkeregisterloven, lov 16. januar 
1970 nr. 1, og ble opphevet da den nye folkeregisterloven trådte i kraft. Denne 
endringen fikk ikke så store konsekvenser for Den norske kirke siden 
informasjonen fremdeles var mulig å finne digitalt i Den norske kirkes 
medlemsregister. Dette fordi registrering av tilhørige barn i medlemsregisteret 
ikke var knyttet til utsending av papirfødselsmeldinger. Medlemsregisteret har 
fått digitale fødselsmeldinger direkte fra Folkeregisteret, og koblet med 
medlemsinformasjon registrert på foreldre, har det da vært mulig å bare ta inn 
de tilhørige i medlemsregisteret. Menighetskontor har kunnet bruke 
medlemsregisterets oversikt over tilhørige som grunnlag for utsendelse av 
invitasjon til dåp.  
 
Informasjon om hvem som er en persons foreldre og barn, er definert som 
informasjon som er underlagt taushetsplikt, jf. folkeregisterloven § 9-1. 
Taushetsbelagte opplysninger kan etter ny folkeregisterlov bare utleveres 
dersom det finnes hjemmel i lov til å innhente slike opplysninger, jf. § 10-2.  
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Den norske kirke er etter kirkeloven pålagt å ha oversikt over de barn som 
anses å høre innunder Den norske kirke, jf. § 3 nummer 10. Dette er i 
utgangspunktet kun mulig dersom Den norske kirkes medlemsregister mottar 
informasjon om foreldres medlemskapsstatus. Bestemmelsen i kirkeloven 
anses likevel ikke for å være en tilstrekkelig hjemmel slik folkeregisterloven nå 
krever. Kulturdepartementet har i brev av 5. mars 2018 informert Kirkerådet om 
at de ikke ser tilstrekkelig behov for å gjøre endringer i kirkeloven nå. De gir 
uttrykk for at de heller vil vurdere et eventuelt behov for lovbestemmelse om 
tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret i arbeidet med ny lov 
om tros- og livssynssamfunn.  
 
Den norske kirkes medlemsregister har fremdeles tilgang til de nevnte 
opplysningene, men dette er fordi tilgang til folkeregisteropplysninger gitt med 
hjemmel i forrige folkeregisterlov, som en overgangsordning er gyldige inntil ett 
år etter ikrafttredelse av den nye folkeregisterloven. Dette betyr at tilgangen 
opphører 1. oktober i år. Det er ikke gitt åpning for at den generelle 
overgangsordningen som gjelder frem til 1. oktober 2018, kan forlenges.  
 
Kirkerådet gjør oppmerksom på at kirkelovens bestemmelse om plikten til å ha 
oversikt over tilhørige, ikke er opphevet. Allerede eksisterende tilhørige vil ikke 
bli slettet. Dersom foreldre selv gir beskjed om at de ønsker sitt barn registrert 
som tilhørig, skal kirkebokfører fremdeles se til at dette blir registrert i 
medlemsregisteret.  
 
 
Oslo, 3. september 2018  
 
 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør      Ole Inge Bekkelund 

Avdelingsdirektør,  
avdeling for kirkeordning   


