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40/17 
Godkjenning av protokoll fra Obdr 18.05.2017 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

Saker til behandling 
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Referat- og orienteringssaker 

Saksordfører: Kristin Skjøtskift 

42/17 
Økonomistatus pr april 2017 

Saksordfører: Odd Einar Dørum 
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Tilsetting av sokneprest i Heggedal sokn, Asker prosti 

Saksordfører: Anne Berit Evang 

- Unntatt offentlighet  
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Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet.  
Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder.  
I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker 
som skal behandles i lukket møte. 
 

 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 43/17 - 45/17 behandles for lukkede 
dører.  
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

39/17 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 22.05.2017 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 17/01430-24    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra Obdr 18.05.2017 
 
 
 
         
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Obdr 18.05.2017 godkjennes uten merknader. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 17/01798-5    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra prostemøte 09.02.2017 
OBDR-møte 22.05.2017 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
Referat felles kontaktmøte 28 03 2017.pdf 
 
 

Saksorientering 
 

41/17.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden 

41/17.2   Referat fra prostemøte 09.02.3017 

41/17.3   Referat fra felles kontaktmøte 28.03.2017 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering.  
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Økonomistatus pr april 2017 
 
 
 
Vedlegg:  
pr300317obdr.pdf 
ÅpningsbalanseKR260417.pdf 
Årsbudsjett2017Arena.pdf 
Revisjonsberetning 2016.pdf 
 
 

Saksorientering 
 
Dokumentet er sist oppdatert 8.mai 2017 
 

Vi vil med dette gi oppdatert økonomisk informasjon med vekt på tildeling, budsjett, 
årsregnskap 2016 og regnskapsstatus pr d.d.  Dette er det første bispedømmerådsmøte i 
2017 hvor det rapporteres om resultatutviklingen for 2017. Virksomhetsoverdragelse og 
innfasingen av nye økonomisystemer har gjort at Kirkerådet har satt som mål at regnskap  
pr 30.april er første rapporteringsperiode for det nye rettssubjektet, og med rapportering 
11.5. Vi gir likevel nå informasjon basert på resultattall pr første kvartal.   
 
Oppsummering 
 

- Regnskap 2016 er revisorgodkjent  
- De 11 bispedømmene hadde i -16 samlet merforbruk på NOK 3,9m 
- Uavklart om døveprostiet må tilbakebetale ekstern støtte 152t  
- Mindreforbruksmidler innen trosopplæring utlyst 
- Endelig oppgjør mellom staten og kirken vises i revidert nasjonalbudsjett 
- Forslag om justering av honorarer for OBDR-medlemmer 
- Endelig tildeling til OBDR ble NOK 204,7m 
- Det fremlegges forslag til revidert budsjett 2017 
- Nødvendige sparetiltak redusert til ca NOK 1m 
- Tilskudd 2017 til trosopplæring, diakoni mv er NOK 42,59m 
- Krevende overgang til nye økonomisystemer, særlig for rapportering 
- Pr 30.3 viser presteregnskapet budsjettoverskridelse 2% 
- Kirkelig admin og døve viser noe besparelse på kostnadssiden 
- Fremlagte 30.3-tall er fratrukket NAV-refusjoner da disse tall er usikre  

 
Revisjon av årsregnskap 2016 
 
Riksrevisjonen har avsluttet revisjonen for Oslo bispedømmeråds regnskap 2016. 
Revisjonsberetningen er datert 26.04.17 og konkluderer med at «Oslo bispedømmeråds 
årsregnskap 2016 gir et rettvisende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter 

Saksnummer Råd/utval Møtedato 

42/17 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 22.05.2017 



  
og utgifter i 2016 og av mellomværende med statskassen per 31.desember 2016, i samsvar 
med regelverk for statlig økonomistyring». Revisjonsberetningen følger som vedlegg til dette 
saksfremlegg. 
 
2016-resultater for bispedømmene 
 
Oslo bispedømmeråd hadde for 2016 et mindreforbruk for post 01 på kr 161.000 ( 0,11%) 
målt mot tildeling; kfr OBDR-sak 27.02.17. Oversikten under viser at de to nordligste bispe-
dømmene hadde et særlig stort merforbruk med hhv NOK 6,7m og NOK 2,9m. 5 av de 11 
bispedømmene hadde derimot et mindreforbruk slik at samlet merforbruk ble redusert til 
NOK 3,9 mill.  
 

Regnskapsresultater 2016 post 01 ( alle tall i 1000 kr) 

 STVGR MØRE BORG NIDAROS OSLO  
Pluss 3 919 3 015 1 638 894 161  

 NORD H SØR HÅL BJØRG AGDER TUNS HAMAR 

Minus -6 743 -2 930 -1 746 -1 264 -458 -412 
 
 
Døveprostiet – eksterne midler 
 
Døveprostiet har de seneste årene hentet inn midler utenfra for å finansiere reformarbeid så 
vel som ungdomsarbeid. I 2016 utgjorde eksterne midler vel NOK 1m og halvparten ble 
hentet fra EUs program Erasmus/Aktiv ungdom ( via Buf-dir) for å finansiere den årlige 
ungdoms-utvekslingen som samler ca 50 unge tegnspråklige mellom 14 til 30 år fra Norge 
og Tyskland.    
 

Døveprostiet - eksterne midler år 2016 

 Erasmus Extra Extra K-stud Legat Sum 

NOK 532 000 328 000 30 000 22 700 120 000 1 032 700 

Euro 59 000      

Formål ungdoms Tegnspråk første konf& barne&  

 utveksling &poesi hjelp Ungdom ungd.arb  
 
I vår gjennomgang av Erasmus-midlene ble det avdekket at utgifter til tolketjenesten på 
ungdomsutvekslingen i 2015 ble dobbeltfinansiert – både via Erasmus og NAV. På denne 
bakgrunnen har nå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet blitt informert om at kr 151.914 
også var dekket av NAV. Det er i øyeblikket ikke avklart om noe av støtten må 
tilbakebetales.  
 
Trosopplæringen 2016  – mindreforbruk 
 
Mindreforbruksmidler innen trosopplæring i størrelse 800t ble 2.mai utlyst. Menigheter og 
barne-  og ungdomsorganisasjonene kan via et enkelt skjema søke på midlene innen 
23.mai. Administrasjonens anbefaling vil bli behandlet av bispedømmerådet i møte 15.juni. 
På forhånd ble det vurdert om midlene burde vært gitt flatt som en kompensasjon for pris-  
og lønnsvekst.    
 
Åpningsbalansen 
 
Fra både kirkens side og departementet har det over lengre tid blitt arbeidet med oppgjøret 
av mellomværende pr 1.1.17 mellom staten og  det nye kirkelige rettssubjektet. 21.april var 
Kulturdepartementets siste frist for å presentere en åpningsbalanse for kirken i revidert 
nasjonalbudsjett. Dette handler altså om varige driftsmidler, andre eiendeler, fordringer, 
forskuddsbetalinger og gjeld. I brev til Kirkerådet har departementet redegjort for 
betingelsene for forskuddsbetalinger på følgende måte: 
 



  
«Departementet vil legge til grunn at midlene forblir statlige med mindre det kan 
dokumenteres at det påligger forpliktelser til dem. Det vil for eksempel være tilfelle ved 
innbetalinger fra eksterne for prosjekter som pågår, og som det for rettssubjektet vil ligge en 
utgiftsforpliktelse ved. Tilsvarende vil gjelde for legater/innsamlede midler det  dokumenteres 
at formålet midlene skulle tilgodese fortsatt gjelder. Midler på interimskonto som er  
overskudd fra avsluttede prosjekter skal tilfalle staten.»   

 
I forhold til fordringer fremholdt departementet 10.4 at «gjenværende ikke avklarte»-
fordringer kr 4.521.355 vil tilfalle staten da det ikke var redegjort tilstrekkelig for at disse 
hadde betalingsforpliktelse i 2017.  
 
Åpningsbalansen - Oslo bispedømme  
 
Ovennevnte mellomregning innbefattet kr 1.578.160 tilhørende Oslo bispedømme (se under) 
hvorav en vesentlig andel var knyttet til døvekirken. I utgangspunktet var vi åpne for at tre av 
avsetningene (se røde tall) ikke tilfredstilte oppgitte krav. Innen fristen arbeidet vi med å 
fremskaffe den nødvendige dokumentasjon og begrunnelser for å sikre at størstedelen av 
midlene forble kirkelige midler. De to største postene gjelder hhv disponible reserver for 
prestetjenesten for sykehjem (685t) og Døvekirkens midler knyttet til ungdomsutveksling i 
samarbeid med Døvekirken i Tyskland (512t).  
 

Ikke godkjente fordringer OBDR pr 10.4.17 - til oppfølging 

Type sykehj ress.prest MOD misjon sum 

OBDR 685 131 15 8 839 

Døve 179 48 512  739 

Type liturgi Bibelfort utveksl  1 578 
 
Kirkerådets endelig svar til Kulturdepartementet 26.4 vedlegges til orientering ( uten 
vedlegg). I hvilken grad kirken (herunder obdr) har fått gjennomslag for sine synspunkter vil 
bli avklart når revidert nasjonalbudsjett fremlegges medio mai.  
 
Honorar og møtegodtgjørelse OBDR 
 
Det er ikke gitt sentrale bestemmelser om honorar for vervene til valgte medlemmer av 
bispedømmerådene. I tildelingen for 2005 ble det innarbeidet et beløp som var øremerket 
honorar for bispedømmerådsleder, og som pr 2010 var økt til kr 33.650. Departementet 
informerte samtidig om at det er opp til rådene selv å avgjøre spørsmål om honorar og andre 
godtgjørelser til de valgte medlemmene.  
 
For OBDR har honorarene ikke vært oppjustert siden 2011/2012. Bjørgvin har fra 2017 økt 
leders årshonorar fra kr 30.000 til kr 40.000. Tunsberg skiller seg ut ved at leder har 20% 
lønnskompensasjon begrenset oppad til 200t. Leder i Agder har fast årshonorar, men med 
tillegg for møter. Tabellen under viser honorarnivået for bispedømmerådene.  
 

Honorar Medlem Nestleder Leder Nestleder Merknad 

rådene pr møte pr møte pr år pr år  
Oslo 1 000,00  36 000,00   

Nidaros 1 000,00  36 000,00   

Hamar 1 000,00  36 000,00   

Stavanger 1 000,00  42 000,00   

Agder 1 000,00  36 000,00 leder + 2000/møte 

Tunsberg 1 100,00 1 650,00 20 % lønn   

Bjørgvin 1 000,00  40 000,00  2017-økning 

Borg 1 400,00  36 600,00   

Nord Hål 1 000,00  50 000,00 25 000,00  
Sør Hål 2 000,00  38 000,00   

 
 



  
Administrasjonen foreslår at møtehonoraret for Oslo bispedømmeråd justeres og vi vil 
komme tilbake til dette i neste bispedømmerådsmøte.  
 
Endelig tildeling 2017 
 

Endelig tildelingsbrev 2017 OBDR - uten Ovf-midler 

NOK 140 706 1 151 20 156 161 42 593 204 767 

 opprinn frikjøp Pensjon res-16 tilskudd Sum 
 
Med utgangspunkt i siste tildelingsbrev 14.03.17 og fastsatte resultater fra 2016 utgjør 
endelig bevilgning til OBDR NOK 204,77m (med Ovf NOK 205,3m). Tabellen over viser at 
beløpet innbefatter pensjon NOK 20.15m, tilskudd NOK 42.6m samt nye tillegg NOK 1.15m, 
herunder frikjøp*). Overført mindreforbruk på 161t er hensyntatt.       
 

Spesifikasjon *): Frikjøp tillitsvalgte og Olavsstipend hhv 567t og 546t, bispeinnsettelse 200t,  
reduksjon 162t pga LaboraTid og WebCruiter 

 

Reviderte budsjetter 2017 
 
OBDR har tidligere (27.02.17) vedtatt budsjett 2017 utgjørende NOK 140,7m. Antall årsverk 
oppsummeres i tabellen under. For nærmere presentasjon av budsjettet viser vi til 
saksfremlegg 9/17 til februar-møtet. 
 

Årsverk budsjett 2017 vedtatt 27.02.17 

Type Prosti Spesial Stift Annet Sum 

Prester 130,3 11,6 3,4  145,3 

Døve 14,5   5,5 20,0 

Kirk adm    20,1 20,1 

Sum     185,4 
 
Frem til nå har vi operert med et vedtatt budsjett-tall på NOK 140,7m og som er hentet fra 
vår egen excelImodell. Med innfasing av nye økonomiprogrammer, klargjøring av 
pensjonskostnader mv og oppdatert bevilgningsbrev velger vi nå å presentere revidert 
budsjett hentet fra vårt nye budsjettverktøy Arena. I fremstillingen under viser vi forbindelsen 
mellom vedtatt budsjett og den nye tildelingen/ mellom eget excelverktøy og nytt 
økonomiverktøy:  
  

  OBDR budsjett 2017 vedtatt 27.02.17 

 Prester Adm Døve Pensjon Tilskudd Sum 

Vedtatt 106 030 19 489 15 200   140 719 

PT    20 156 42 593 62 749 

Tillegg*      1 151 

Res 2016      161 

     sum 204 780 
 
I det følgende viser vi hvordan revidert budsjett fremkommer gjennom fordeling av  
pensjon, tillegg og resultat 2016 til de tre virksomhetene presteskap, døveprostiet og  
kirkelig administrasjon.  
 

Beregning nytt 2017-budsjett vedtak 22.05.2017 

 Prester Adm Døve Sykehjem  Sum 

Opprinnelig 106 020 19 489 15 200   140 709 

Frikjøp/data 951     951 

Bispeskifte  200    200 

Pensjon 13 611 1 928 1 639 580  17 758 

Avgift 1 892 272 231   2 395 



  

Res 2016  161    161 

Før tilskudd 122 474 22 050 17 070 580 sum 162 174 

Tilskudd      42 593 

Totalt      204 767 
 
I vårt nye budsjettverktøy Arena vil dette budsjettet være fordelt på ulike koststeder. 
Koststedene 1000-2000-3000 omfatter det som vi omtaler som kirkelig administrasjon. 
Koststed 4000 omfatter presteskapet inklusive døveprostiet. Koststed 4500 omfatter 
spesialprester og sykehjem.  
 
Bispedømmerådet har tidligere bedt om spesifisert budsjett. Som vedlegg til dette 
saksfremlegg foreligger spesifikasjon av budsjettene på kontonivå hentet ut fra Arena-
budsjettet ( men overført til excel). Sammenholdt mot tall presentert i dette saksvedlegg  
kan det foreligge differanser; kfr rapporteringsutfordringer omtalt annet sted.    
 
I det vedtatte budsjettet fra 27.02.17 lå det inne sparetiltak i størrelse NOK 2,1 mill for å 
bringe budsjettet i balanse med tildelingen. I nytt revidert budsjettforslag er denne posten 
redusert til NOK 1 mill.   
 

Sparetiltak inkludert i budsjett 2017 

hele 1000 kr Prester Kirk adm Døve Sum 

Revidert  604 370  974 

Opprinnelig 1 200 870  2 070 
 
 
Tilskudd 2017 
 
Kirkens midler til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk mm (tidligere post 75) 
er for 2017 samlet NOK 443,5mill; kfr gruppe 1B i vedtak fra Kirkemøtet. Tildelingen til Oslo 
bispedømme utgjør etter dette NOK 42,593mill. Det er ikke gitt kompensasjon for pris- og 
lønnsvekst, og trosopplæringen er redusert med 0,25%.    
 

Tilskudd  2 017 2 016 2 015 

Trosopplæring 28 437 28 511 27 952 

Diakoni mv  12 156 12 156 11 919 

Oslo domkirke 2 000 2 000 2 000 

Sum  42 593 42 667 41 871 
 
Resultatutvikling 2017 

 
Kirken tok fra 2017 i bruk nye økonomisystemer så som X-ledger (regnskap), Arena 
(budsjett), Aditro ( lønn) og Aditro Suiten (utgiftsrefusjoner). Kirkerådets målsetting for det 
nye systemet har vært at det teknisk var tilrettelagt for første økonomirapportering pr 
30.april, og med frist 11.mai. Oslo bispedømmeråd er vant med hyppigere rapporteringer og 
med februar som første rapporteringsmåned.  
 
Det har vist seg besværlig å fremskaffe adekvate og riktige rapporter fra de nye systemene. 
En av de gjenværende utfordringene er at budsjett-tallene fremkommer med feil tall i X-
ledger (regnskapet) fordi konverteringen har gått galt. En annen utfordring er at 
regnskapsførte NAV-refusjoner er basert på teoretisk krav som bl.a ikke hensyntar 
arbeidsgiverperioden på 16 dager. Fordringene blir derfor kunstig høye.   
 
Med utgangspunkt i regnskapstall pr 30.mars i X-ledger har vi derfor laget manuelle 
rapporter i excel/pivot hvor det er justert for kjente feil:  
 

- Linjen justering sikrer at budsjett-tallene forblir riktige 
- NAV-refusjoner er tatt bort fra regnskapstallene da tallene var svært usikre 

 



  
I det følgende gir vi derfor en foreløpig oppsummering av regnskapsstatus pr 30.mars.   
 
Presteskapet 
 

Presteskapets regnskap etter 3 måneder viser et merforbruk i størrelse 2 %. Merforbruket 
oppstår i all vesentlighet for lønnsutgiftene. I utgangspunktet er dette forventet idet 
budsjettet er lagt inn med sparetiltak som ikke er effektuert. 
 
 
 

 PRESTESKAP PR 30.MARS 2017 

 Alle tall 1000 kr BUDSJETT REGNSKAP AVVIK NOTE 

5 Lønn 29 631 30 594 -963 uten NAV 

59 Pers utg 3 073 3 054 19 Pensjon m.v 

67 Drift 784 364 420 54 % 

46 Tilskudd 145 185 -40  

 Justering -60  -60 Konvertering 

 Utgifter 33 573 34 197 -624 -1,9 % 

3 Inntekter -130 -69 -61  

 Resultat 33 443 34 128 -685 -2,05 % 

 
Som nevnt innledningsvis har vi valgt å se bort fra sykerefusjoner (NAV) da disse var 
«blåst» opp. Basert på de såkalte K-27 NAV-rapporter vet vi at det i 2017 er innbetalt 303t i 
refusjoner oppstått i 2017 og 287t oppstått i 2016. Dette betyr igjen at lønnslinjen på – 963t 
er minimum 300-600t bedre enn oversikten viser.     
 
Driftsutgiftene viser etter 3 måneder stor besparelse på 420t – til sammenligning utgjorde 
denne 252t pr første kvartal i fjor. Tradisjonelt viser drift normalt besparelse særlig første del 
av regnskapsåret. Tabellen under viser hvilke områder som i øyeblikket har de største 
besparelsene. Foreløpige vurderer vi disse som foreløpige, ikke varige besparelser.  
   

DE STØRSTE BESPARELSER DRIFT PRESTER Q1/2017 

Utvalgte poster REISER FREMM.TJEN KURS/MAT FLYTTING 

BESPARELSER 173 153 159 50 
 
 
Kirkelig administrasjon 

 

 KIRKELIG ADMIN PR 30.MARS 2017 

 Alle tall 1000 kr BUDSJETT REGNSKAP AVVIK NOTE 

5 Lønn 3 834 4 027 -193 uten NAV 

59 Pers utg 410 425 -15 Pensjon m.v 

67 Drift 1 906 1 759 147 8 % 

46 Tilskudd  26 -26  

 Justering 140  140 Konvertering 

 Utgifter 6 290 6 237 53 0,8 % 

3 Inntekter -182  -182  

 Resultat 6 108 6 237 -129 -2,11 % 

 
Kirkelig administrasjon er tilnærmet i budsjettbalanse på kostnadssiden. Overskridelsen på 
lønnssiden er ikke uventet da budsjett er lagt inn med sparetiltak som foreløpig ikke er 
effektivisert. Basert på K-27 NAV-rapporter er det i 2017 blitt innbetalt 51t i NAV-refusjoner. 
Som forklart innledningsvis er våre oversikter pr mars « rensket for refusjoner». Det følger 
av ovennevnte at overskridelsene på lønn er minimum 51t bedre enn tallene ovenfor.  
 



  
Besparelsen på drift dekker tilnærmet opp lønnsoverskridelse. Møter/kurs samt lys/varme er 
blant utgiftspostene som bidrar mest til besparelse.   
 
Det foreligger en forsinkelse på inntektssiden slik at samlet regnskap kommer ut med 
overskridelse på 2%.  
 
 
Døveprostiet 
 

Døveprostiets regnskap omfatter både ordinær virksomhet og trosopplæringsmidler. På 
kostnadssiden utgjør besparelsen vel 6% og som har oppstått ca 50/50 innen lønn og drift. 
Vi er kjent med at det er innbetalt 30t i NAV-refusjoner som igjen bedrer tallene ovenfor.   
 
 

 DØVEPROSTIET PR 30.MARS 2017 

 Alle tall 1000 kr BUDSJETT REGNSKAP AVVIK NOTE 

5 Lønn 3 551 3 412 139  
59 Pers utg 406 348 58 Pensjon m.v 

67 Drift 781 646 135 17 % 

 Justering -21  -21 Konvertering 

 Utgifter 4 717 4 406 311 6,6 % 

3 Inntekter -90  -90  

 Resultat 4 627 4 406 221 4,78 % 

 
Besparelsen for drift oppstår primært innenfor reiser og kurs/bevertning; kfr tabellen under.  

 

DE STØRSTE BESPARELSER DRIFT DØVE Q1/2017 

Utvalgte poster REISER FREMM.TJEN KURS/MAT SUM 

BESPARELSER 81 9 57 147 

 
Samlet pr 30.mars 

 
Til tross for noe merforbruk innenfor presteskapet er vi rimelig komfortable med den 
økonomiske utvikling pr første kvartal.     
 
 
Forslag til vedtak: 
 
ÅRSBUDSJETT 2017 
 
Basert på tildeling NOK 204 767 000 vedtar Oslo bispedømmeråd reviderte budsjetter for 
budsjettåret 2017: 
 
Presteskapet    NOK 122,474 mill 
Kirkelig administrasjon   NOK   22,050 mill 
Døveprostiet    NOK   17,070 mill  
 
Kr 580.000 reserveres sykehjembudsjettet som kompensasjon for pensjon og avgift. 
 
Midler til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk mv samlet NOK 42,593 mill 
fordeles som tidligere. 
 
RESULTAT  
 
Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr første kvartal 2017 til etterretning.   



Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Gry Friis Eriksen 440 17/02974-3    

 
 

 
 
 

Høringsuttalelse - Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister. 
 
 
 
Vedlegg:  
Den norske kirke_ Høring - Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.msg 
 

Saksorientering 
Som følge av at Den norske kirke ble selvstendig rettssubjekt 1.1.2017 er det nå 
Kirkemøtet som setter føringer for hvordan verktøy som medlemsregisteret på best 
mulig måte skal understøtte kirkens kjerneoppgaver også lengre fram i tid. Det er nå 
behov for å oppdatere forskrift 2000-02-25-298 om Den norske kirkes 
medlemsregister. Målet er å tydeliggjøre forholdet mellom sentral og lokal 
behandlingsansvarlig, oppdatere begrepsbruk og styrke informasjonssikkerheten i 
medlemsregisteret. 
 

Kirkerådet ber særlig om tilbakemelding på utforming av de konkrete 
bestemmelsene. 
 
Forslag til forskrift med merknader består av tre kapitler. I kapittel 1: Innledende 
bestemmelser, behandles forskriftens formål, virkeområde og definisjoner.  Kapittel 2 
omhandler behandling av personalopplysninger i medlemsregisteret; blant annet 
behandlingsansvar, registreringsplikt og informasjonssikkerhet, Kapittel 3 inneholder 
de avsluttende bestemmelsene, med blant annet omtale om kirkerådets rett til gjøre 
endringer i forskriften. 
Disposisjonen i forskriften gjør at det er forholdsvis enkelt å gjøre seg kjent med 
forskriftens innhold. 
 
Oslo bispedømmeråd har disse kommentarene og forslag til endring til det framlagte 
forslag: 
§1a: At det her gjengis fra nåværende forskrift §5«….i prestens arbeid», bør skrives 
om til ..bruk av medlemsregisteret ved innkalling til osv. , altså stryke presten siden 
andre ansatte nå har tilgang til å bruke medlemsregisteret til deres arbeid. 
§3: definisjoner: 
 d) «Kirkebokfører» forklares som den som er ansvarlig for å gjennomføre 
kirkelige handlinger. I saksframstillingen vises det til at begrepet er brukt i kirkeloven 
(§37 Kirkebokføring) og i Tjenesteordning for menighetsprester (§ 13).  Kirkerådet 
foreslår at man beveger seg bort fra å bruke betegnelsen «den ansvarlige for 
kirkebokføringen» og å ikke gi begrepet «kirkebokfører» materielt innhold i ny 

Saksnummer Råd/utval Møtedato 

46/17 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 22.05.2017 



  
forskrift.  Kirkerådet bør, som følge av dette, ta de nødvendige grep for å få 
slettet/omformulert bestemmelsene i Kirkelovens § 37 og Tjenesteordning for 
menighetsprester § 13, slik at det samsvarer med ny betydning i forskrift om Den 
norske kirkes medlemsregister. 
I mange bispedømmer er det en sedvane at biskopen når vedkommende er på 
visitas, foretar gjennomsyn av kirkebøker eller har en såkalt «kontorvisitas», selv om 
bestemmelsen om dette ikke lenger finnes i visitasreglementet. En endring av TOM 
§ 13 og en omdefinering av begrepet «kirkebokføring» og «kirkebokfører» vil, slik vi 
ser det, gi konsekvenser for biskopens (uformelle) tilsyn av registreringen.  Oslo 
bispedømmeråd ber Kirkerådet å vurdere om biskopens eventuelle rett til ettersyn / 
tilsyn skal omtales i ny forskrift om Den norske kirkes medlemsregistrering, eventuelt 
som en note.   
 
Kapittel 2: Behandling av personopplysninger i medlemsregisteret 
§ 6. Opplysninger som skal registreres. 
 Pkt. a: «… ved dåp av voksne registreres ikke navn og fødselsnummer på 
foreldrene». Det kommer ikke fram i teksten om «voksne» refererer til religiøs 
myndighetsalder, 15 år, eller til øvrig myndighetsalder, 18 år. I merknader i 
dåpsliturgien omtales dåp av barn, større barn, ungdom og voksne, uten å 
konkretisere den alder som menes med «barn», «større barn» «ungdom» eller 
«voksen». Det kan virke forvirrende.  Oslo bispedømmeråd ber om at det i forskriften 
blir tydeliggjort hvilken myndighetsalder som legges til grunn for at den døpte 
betegnes som «voksen».  
 Pkt c:  «.. navn og fødselsnummer for brudefolkene». Det er naturlig at 
«brudefolkene» erstattes med et av de begrepene som brukes i vigselsliturgi 2017: 
enten «de som er blitt viet», «de som har inngått ekteskap», «ekteparet» eller «paret 
som er viet». 
 Pkt d: Oslo bispedømmeråd mener at det bør tilføyes i forskriften hvilke 
rutiner som gjelder for registering av bisettelse fra krematorium, siden «sted» og 
sokn» hvor bisettelsen finner sted, ofte ikke samsvarer med avdødes 
soknetilhørighet.   
 
Dagsregister: 
Kirkerådet legger ikke opp til at det skal stilles krav til at menighetene skal føre et 
fysisk dagsregister, men utelukker ikke at det i framtiden kan bli behov for å utvikle 
en modul for dagsregistrering felles for alle menighetene i Den norske kirke. Oslo 
bispedømmeråd vil oppmuntre Kirkerådet til å utvikle denne modulen ganske snart. 
Innsamling av statistisk materiale til årsrapporteringen lokalt og sentralt krever at det 
gjennom året er gode rutiner i den enkelte menighet. En modul for dagsregistrering 
vil hjelpe menighetene til å finne fram til de gode rutinene. 
 
Oslo bispedømmeråd har ut over dette ingen konkrete forslag til endring til punkter i 
forslaget til ny forskrift.  
------ 
Kravene til datasikkerhet endres stadig. For å oppdatere kravene i henhold til stadig 
nye pålegg og forskrifter kreves det klare linjer i ansvarsforhold. Det er viktig at 
Kirkerådet, som har sentralt beslutningsansvar, har de nødvendige fullmakter fra 
Kirkemøtet til å oppdatere kravene. Forskriften må stadig kvalitetssikres opp mot nye 
krav for datasikkerhet og Datatilsynets påbud. Oslo bispedømmeråd regner med at 
den nødvendige kontrollen av sentralt beslutningsansvarlig utøves av Datatilsynet. 
 

 
 
 
 



  
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oversender rådets kommentarer og endringsforslag til ny 
forskrift om Den norske kirkes medlemsregister innen høringsfristens utløp. 
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 17/01430-25    

 
 

 
 
 

Eventuelt 
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