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Signering av tilslutningsavtale om felles personvern- og 
informasjonssikkerhetsarbeid i Den norske kirke 

Hvorfor får du dette brevet?  
Som øverste leder i en virksomhet er du ansvarlig for behandling av 
personopplysninger, også kalt behandlingsansvarlig. Personvernforordningen 
beskriver dette slik: «Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person (…) som 
alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger.» I kirken er dette kirkerådsdirektøren og kirkevergene. 
 

 
Hva handler denne avtalen om?   
 

Lokalkirken har bred kontakt med mennesker gjennom blant annet kirkelige 
handlinger, frivillig arbeid, trosopplæring, ungdomsarbeid og diakoni. I disse 
sammenhengene hentes det inn, lagres og brukes ulike typer personopplysninger. 
Dette kommer i tillegg til den lovbestemte registreringen av medlemskap og kirkelige 
handlinger. For å sikre den registrertes rettigheter, opprettes en felles 
behandlingsavtale mellom Kirkerådet og det enkelte fellesråd / menighetsråd 
i ettsoknskommuner (heretter kun omtalt som fellesråd). 
 

Målet med avtalen er at alle enheter i Den norske kirke skal settes i stand til 
å etterleve kravene knyttet til vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet. 
 

Avtalen har ulike elementer som i sum skal sørge for at Den norske kirke får etablert 
et felles personvern- og informasjonssikkerhetsarbeid. 
 

Ved å slutte seg til avtalen forplikter den behandlingsansvarlige seg til å 
følge avtalens bestemmelser og man nyter godt av de tjenester som etableres. 
Eksempler på dette er felles sikkerhetsutvalg, personvernombud, 
informasjonssikkerhetsansvarlig, felles opptreden overfor leverandører og krav til 
disse, felles rutiner, tilgang til veiledningsmateriale og systemstøtte for 
behandlingsprotokoll og avvik. 
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Hvordan blir du tilsluttet avtalen?  
  
Dette skjer ved å signere en avtale som har to deler:   
Del I beskriver styringsmodellen, hvilke tjenester som omfattes og finansiering.  
Del II fastsetter ansvarsfordelingen for medlems- og publikumskontakt i Den norske 
kirke mellom det enkelte fellesråd (her kalt behandlingsansvarlig 1) og Kirkerådet 
(her kalt behandlingsansvarlig 2). 
 

Både del I og del II blir undertegnet ved å signere elektronisk i utsendt epost via 
programmet House of Controll.  
 

 

Bakgrunn   
 

Ny personopplysningslov, som også inneholder EUs generelle personvernforordning 
(GDPR), ble innført 20. juli 2018. Ifølge det nye regelverket skal det jobbes 
forebyggende med vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet. Den stiller 
også krav om blant annet behandlingsgrunnlag, protokoll over 
behandlingsaktiviteter, databehandleravtaler, personvernombud og 
avviksrapportering.  
  
KA og Kirkerådet har arbeidet sammen for å få til felles styring, praktisering av 
regelverk og opptreden overfor den registrerte og leverandørene. Kirkerådet sendte i 
mai 2019 et brev til alle landets fellesråd der dette ble beskrevet. En felles styring og 
praksis for alle enheter i Den norske kirke, vil bidra til at alle behandlingsansvarlige 
kan oppfylle kravene om personvern og informasjonssikkerhet. 
 

 

Hva omfattes   
 

Grunnlaget for å lage felles avtaler for personvern og informasjonssikkerhet i Den 
norske kirke er ulikt på forskjellige saksfelt. Derfor er avtalen delt i to. 
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Del I: Overordnet rammeverk og ensidig behandlingsansvar hos det enkelte 
rettssubjekt 
 

Fellesrådet er ensidig behandlingsansvarlig for:  

• Gravplassforvalting. Jf. Gravferdsloven § 3, § 14, med mer. 

• Arbeidsgiverrollen. Det enkelte rettssubjekt har et ensidig ansvar overfor sine 
ansatte og søkere til stillinger. 

 

På disse feltene vil det behandlingsansvarlige rettssubjekt være ansvarlig 
alene. Avtalens del I er et felles rammeverk som beskriver saksfeltet, 
styringsorganer og deres myndighet, tjenester og finansiering. 
 

 

Del II: Den norske kirke som trossamfunn 

Medlemsregisterforskriften § 4 beskriver hvordan behandlingsansvaret både er delt 
og dels overlappende for Den norske kirke ved Kirkerådet og fellesrådet når 
medlemmer og publikum henvender seg til Den norske kirke. 
«Kirkerådet er sentral behandlingsansvarlig for Den norske kirkes medlemsregister 
*) og administrerer registeret. Ansvaret ivaretas av Kirkerådets direktør dersom ikke 
annet er bestemt av Kirkerådet. Kirkelig fellesråd er lokal behandlingsansvarlig for 
opplysninger i medlemsregisteret som registreres for alle sokn i det aktuelle 
fellesrådsområdet. Ansvaret ivaretas av organets daglige leder dersom ikke annet er 
bestemt av kirkelig fellesråd. Sentral og lokal behandlingsansvarlig plikter å sørge for 
at bestemmelsene i denne forskriften og regler gitt i og i medhold av 
personopplysningsloven og personvernforordningen blir fulgt.» 

*) Medlemsregisteret inkluderer også register over kirkelige handlinger. Løsningene som brukes for å 
håndtere kirkelige handlinger og medlemsoppfølging er i dag en kombinasjon av en sentral løsning og 
lokale løsninger som er integrert med den sentrale løsningen. 

 

Gjennom avtalens del II etableres et felles behandlingsansvar i tråd med 
personvernforordningens artikkel 26. Avtalen gjelder for behandling i forbindelse 
med medlems- og publikumskontakt Den norske kirke har, som trossamfunn, ut over 
det som følger av medlemsregisterforskriften. Avtalen skal klargjøre ansvar og roller 
mellom de behandlingsansvarlige og den skal være tilgjengelig for den registrerte. 
 

Del II skal undertegnes av Kirkerådet og det enkelte fellesråd. 
 

 

Hvem følger opp avtalen? 

 

Personvern- og informasjonssikkerhetsarbeidet ledes av et felles sikkerhetsutvalg. 
Det består av representanter fra Kirkerådet, fellesrådene, KA og Kirkepartner. 
Utvalgets representanter og mandat vedtas av digitaliseringsstyret for Den norske 
kirke. Dette består av direktøren i Kirkerådet, kirkevergene i Oslo, Stavanger, 
Bergen og Trondheim, leder av gruppen for de 21 største fellesrådene (G-21) og en 
representant fra Norges kirkevergelag. Alle disse, samt KA har hatt avtalene til 
høring, og støttet modellen. 
 

Kirkerådet vil stå for den videre oppfølgingen av avtalene og er sekretariat for 
sikkerhetsutvalget. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Ingrid Vad Nilsen   
Direktør Bjarne Neerland 
 Leder sikkerhetsutvalget 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg:  
Tilslutningsavtale Del I  
Tilslutningsavtalen Del II 
 
 
 
 


