DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Finansdepartementet
Postpoks 8008 Dep
0030 Oslo

Dato: 26.06.2015

Vår ref: 15/2133 - OIB (15/26564)

Deres ref:

Høring - forslag til ny folkeregisterlov. Uttalelse fra Kirkerådet

Kirkerådet har har registrert at Regjeringen ønsker å gjøre endringer i lovverket om
folkeregistrering i Norge, og har via Kulturdepartementet, som har etatsansvar for Den
norske kirke, mottatt høringsdokument med forslag til ny folkeregisterlov.
Kirkerådet vil her få gi sine kommentarer til to forhold, til kapittel 6.2.3. Medlemskap i Den
norske kirke og kapittel 6.5 Utlevering av folkeregisteropplysninger.
6.2.3. Medlemskap i Den norske kirke
Kirkerådet slutter seg til forslaget om at tilhørighet til Den norske kirke ikke lenger skal
registreres i Folkeregistret. Kirkerådet viser til Norges Kristne Råds uttalelse på dette punkt
og hitsetter følgende begrunnelse:
«Det forhold at både Den norske kirkes status som statskirke er endret som følge av
grunnlovsendringene av 21. mai 2012 og at Den norske kirke siden 1999 har ført sitt
eget medlemsregister, tilsier at det er naturlig at dette trossamfunn ikke har en
kvalitativt annerledes relasjon til registeret enn andre tros- og livssynssamfunn.»
6.5 Utlevering av folkeregisteropplysninger
Kirkerådet vil også, som Norges Kristne Råd, uttrykke følgende:
«Tros- og livssynssamfunn har hatt tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret for å
ajourføre medlemsregistrene sine. Hensikten har vært og vil fortsatt være å sikre
korrekt grunnlag for beregning av stats- og kommunetilskudd til tros- og
livssynssamfunn. Dette har skjedd etter den hjemmel for tilgang som er gitt ifølge
gjeldende lovgivning § 13, 2. ledd, 1. punktum: «Opplysninger nevnt i første ledd som
det ikke gjelder taushetsplikt for, kan utleveres til personer og private institusjoner når
opplysningene er nødvendige for å ivareta lovmessige rettigheter eller plikter.»
Norges kristne råd registrerer med tilfredshet at loven fortsatt vil ha hjemmel for å
kunne utlevere opplysninger til bl.a. nevnte formål ikke fjernes, selv om vilkårene
endres.»
Utover dette har vi ikke kommentarer til endringsforslagene.

Med vennlig hilsen
Ole Inge Bekkelund
avdelingsdirektør
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