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Til menighetskontorene og de kirkelige fellesrådskontorene

Om ansvaret kirkens enheter har for å oppdatere
egne opplysninger i Enhetsregisteret
Som nevnt i rundskriv fra Kirkerådet mars 2012 (Rundskriv nr. 4 - 2012 Registrere
tjenestested for alle ansatte i kirkens ansatte-oversikt) tilrettelegger Kirkerådet for at
kirkelige organer skal slippe å ajourholde kontaktinformasjon og opplysninger om
ansatte mer enn ett sted. Slike grunndata skal hentes fra primærkildene som er
Enhetsregisteret i Brønnøysund og NAVs AA-register.
Alle enheter er pålagt å ha oppdaterte opplysninger i Enhetsregisteret, men for mange
enheters del er opplysningene fortsatt mangelfulle.
Kirkerådet ber alle kirkens kontorer om å kontrollere opplysninger om egen enhet
på http://w2.brreg.no/enhet/sok/ Søk på organisasjonsnummer eller navn.
I rundskriv P-4/2013 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
(Digitaliseringsrundskrivet) heter det, i kap 1.2 om Bruk av nasjonale
felleskomponenter:
Felles offentlige registre: For å sikre oppdatert og korrekt informasjon om personer,
virksomheter eller eiendommer, bør statens virksomheter på aktuelle områder bruke
[det sentrale] folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen.
Oppslag i Finn menighet-søket på http://www.kirken.no og underliggende nettsider,
skjer fra og med sommeren 2014 mot Enhetsregisteret i Brønnøysund. Her finnes
kontaktopplysninger for menighetskontorene, de kirkelige fellesrådskontorene,
prostikontorene og bispedømmekontorene.
De kirkelige registrene (register.kirken.no - ekirkebok/medlemsregister/
valgadministrasjon osv) oppdateres daglig med alle tilgjengelige opplysninger fra
Enhetsregisteret. Kirkens enheter ser altså til enhver tid Enhetsregisterets opplysninger
om seg selv når de benytter De kirkelige registrene.
Engangskontroll gjennomført i februar 2014
I februar 2014 gjennomførte Kirkerådet en engangskontroll av datakvaliteten i
Enhetsregisterets kontaktopplysninger til kirkens enheter.
Dette gjaldt følgende datafelter:
Postadresse
Telefonnummer
Epost-adresse
Webadresse
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Data fra Kirkerådets base ble da lagt inn dersom felter ikke var utfylt i Enhetsregisteret.
For disse feltenes del ble dessuten opplysninger overskrevet dersom de ikke var
oppdatert det seneste halvåret.
Enhetsregisteret forvaltes av Brønnøysundregistrene, men ansvaret for den kirkelige
delen er delegert til Statistisk sentralbyrå (SSB). Mindre endringer av for eksempel
telefonnummer, adresse osv. kan sendes som e-post til VoF@ssb.no (Virksomhets- og
Foretaksregisteret) med kopi til support@kirken.no.
Andre endringer, for eksempel navn på daglig leder og navn på kontaktperson, skal
meddeles Enhetsregisteret i Brønnøysund på blanketten Samordnet registermelding som
kan lastes ned her: http://www.brreg.no/blanketter/samordnet_last_ned.html
Veiledning til utfylling av skjema
Vedlagt følger en veiledning om utfylling av skjemaet
«Samordnet registermelding»
Veiledningen ligger også under arkfanen «Hjelp til bruk»
på register.kirken.no
Merk:
Dersom det skal opprettes en ny enhet i enhetsregisteret eller dersom det har skjedd
sammenslåing av enheter, må Kirkerådet kontaktes for å se til at informasjonsflyten blir
riktig. Det skal ikke sendes inn slike meldinger til Enhetsregisteret fra lokale enheter.

Spesielt til de kirkelige fellesrådskontorene:
Sjekk også kvaliteten på ansatte-opplysningene i NAVs AA-register
Alle som har tilgang til NAVs dataregister over arbeidsforhold i Norge (AA-registeret),
oppfordres til å kvalitetssikre opplysningene der. Korrigeringer av NAVs oversikt over
arbeidsforhold gjøres direkte overfor NAV.
Se veiledning om dette her: http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsgiver/NAV+Aa-registeret

Oslo, 24. mars 2014
Med vennlig hilsen
Jens-Petter Johnsen
Direktør

Trude Evenshaug
Kommunikasjonsdirektør

Vedlegg:
Veiledning til utfylling av Enhetsregisterets «Samordnet registermelding»
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