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Til menighetene, kirkelige fellesråd, prostene og bispedømmekontorene

Forenklede rutiner for endring av
opplysninger i Enhetsregisteret
– elektronisk verktøy
Lokalkirkelige organer har til nå vært pålagt å benytte papirskjema for å endre sine
opplysninger i Enhetsregisteret (Samordnet registermelding – hovedblankett).
Dette har vært tungvint. Brønnøysundregistrene har i samarbeid med Statistisk
sentralbyrå (SSB) nå utviklet et elektronisk verktøy for endring av opplysninger
som også menighetsråd og fellesråd kan benytte. Dette gjør det langt enklere å
registrere og oppdatere opplysninger om enheter i Enhetsregisteret, og Kirkerådet
håper det nye verktøyet kan bidra til at kvaliteten på opplysninger om kirkelige råd
nå heves.
Verktøyet for elektronisk registrering for blant annet sokn og fellesråd,
«Registrering for enheter i offentlig forvalting», finner man på følgende nettside:
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Registrering-forenheter-i-offentlig-forvaltning-Samordnet-registermelding.

Nettsiden kan også søkes opp gjennom www.altinn.no, under menyen «Skjemaer
og tjenester».

For å bruke denne tjenesten er det nødvendig å logge seg på gjennom ID-porten.
Den som skal administrere registrering av opplysninger om enheten, må ha
fullmakt til dette. Dersom det ikke er tildelt fullmakter eller fullmaktene er
utdaterte, er det likevel mulig å benytte seg av den elektroniske løsningen, da
denne ikke er helautomatisk. Det er mulig å legge ved scannet dokumentasjon som
bekrefter fullmaktsforhold. Dersom man skal registrere en ny daglig leder uten at
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det finnes en person som er autorisert til å godkjenne på Altinn, kan ny daglig
leder altså legge til seg selv som daglig leder, laste opp dokumentasjon på
fullmaktsforholdet og så selv signere endringen digitalt.
Det gjøres oppmerksom på at Kirkerådet ikke har hatt mulighet til å teste ut denne
løsningen. Det henvises derfor til brukerstøtte for Altinn, som ligger på følgende
nettadresse: https://www.altinn.no/Portalhjelp/Kontakt-Altinn-brukerservice.

Stadig flere løsninger er avhengige av oppdaterte
opplysninger i Enhetsregisteret
Kontaktopplysningene i Enhetsregisteret benyttes allerede på internett- og
intranettløsningene våre, på valgkort til kirkevalg og i De kirkelige registrene.
Kirkerådet vil i august lansere en ny funksjon på kirken.no der alle med norsk
personnummer kan logge seg på med ID-porten for å sjekke sin medlemsstatus og
eventuelt melde seg inn eller ut av Den norske kirke. Det vil komme mer
informasjon om dette når lansering av løsningen nærmer seg, men allerede nå
understrekes viktigheten av at post- og besøksadresse, webadresse og særlig epostadresse er korrekt registrert i Enhetsregisteret. Den nye løsningen vil blant
annet forutsette kommunikasjon via e-postadresser hentet fra Enhetsregisteret, så
den nye løsningen vil ikke fungere som tiltenkt uten at disse opplysningene er
oppdaterte.
Kirkerådet viser ellers til rundskriv nr. 1 – 2014. Informasjonen i dette rundskrivet
om hvordan Enhetsregisteret oppdateres er nå utdatert, men enhetenes ansvar for å
ajourholde sine opplysninger gjelder fortsatt. Alle enheter er pålagt å ha
oppdaterte opplysninger i Enhetsregisteret, og det er opplysningene i
Enhetsregisteret som ligger til grunn for alle kataloger med adresse- og
kontaktinformasjon Kirkerådet benytter.

Oslo, 10. juni 2016

Jens-Petter Johnsen
direktør i Kirkerådet
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