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Til menighetene, kirkelige fellesråd, prostene og bispedømmekontorene 

Endring i lov og forskrift knyttet til innmelding 
i og utmelding av Den norske kirke  
– innføring av nettbasert løsning for 
selvbetjent kontroll av medlemskapsstatus i 
Den norske kirke samt inn- og utmelding 
 
Kirkeloven § 3 nummer 8 første ledd og fjerde ledd blir med virkning fra 1. juli 
2016 endret. Første ledd vil lyde som følger:  

Innmelding i, og utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til 
kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet. Utmelding kan alltid skje 
skriftlig. Er vedkommende bosatt i utlandet, rettes henvendelsen til 
kirkebokfører på siste bosted her, eller såfremt vedkommende ikke har hatt 
bosted her, til den kirkebokfører Kirkerådet bestemmer.   
 

Fjerde ledd vil lyde som følger: 
Kirkemøtet gir nærmere regler om fremgangsmåten ved innmelding og 
utmelding og melding etter dette nummer, herunder hvilke opplysninger som 
kan kreves.  

 
Som det går fram av disse utdragene fra kirkeloven, blir det ikke lenger krav til 
personlig fremmøte for å melde seg inn i Den norske kirke. Så lenge man er døpt, 
vil innmelding kunne skje gjennom skriftlig henvendelse. Kirkerådet er lagt til som 
alternativ mottaker av forespørsler i tillegg til kirkebokfører på bostedet.  
 
Kirkemøtet har også fått fullmakt til å gi nærmere regler om framgangsmåten ved 
inn- og utmelding. Kirkemøtet har allerede utarbeidet en ny forskrift om innmelding 
i og utmelding av Den norske kirke. Denne forskriften trer i kraft på det tidspunktet 
direktøren i Kirkerådet fastsetter, ut fra delegasjon gitt av Kirkerådet i sak KR 
27/16.  
 
Direktøren fastsetter med dette at forskriften trer i kraft 15. august 2016. Ny 
forskrift finner man på følgende nettadresse: 
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2016/vedtak/km_20_16_vedtak.pdf  
 
Disse endringene i kirkelov og forskrift om innmelding i og utmelding av Den 
norske kirke er i hovedsak gjort med tanke på innføring av nettbasert løsning 
for inn- og utmelding. Kirkerådet har våren 2016 utarbeidet en slik løsning. Alle 
personer i Norge med tilgang til ID-porten vil der kunne logge seg på for å 
kontrollere medlemskapsstatus i Den norske kirke og eventuelt melde seg inn i eller 
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ut av denne. Løsningen er ferdigstilt i løpet av juni måned og blir tatt i bruk 15. 
august 2016. Det blir lenket til ID-porten fra kirken.no/medlem 
 
Den nye løsningen kommer i tillegg til de allerede eksisterende måtene å melde seg 
inn eller ut av kirken på. Dette vil si at folk fremdeles kan sende forespørsel om 
utmelding til det lokale menighetskontoret, og disse må bli behandlet på samme 
måte som tidligere. Om noen ønsker å melde seg inn hos presten, er dette like 
naturlig som tidligere. Den nye løsningen er et supplement.  
 
Samtidig er det ønskelig at det blir kjent at den nye løsningen nå er tilgjengelig. Det 
er fremdeles noen feil i medlemsregisteret, og det er viktig å oppfordre alle som vil 
vite egen status til å sjekke dette selv i den nye løsningen. På denne måten kan det 
bli enda bedre kvalitet i registeret. Det er også ønskelig at de som har bestemt seg 
for å melde seg ut, bruker den nye løsningen. Dette sparer arbeid, og utmeldingen 
skjer med umiddelbar virkning.   
 
Selv om Kirkerådet i ny forskrift har fått myndighet til å utføre inn- og utmeldinger, 
er det ikke tenkt at dette endrer det pastorale ansvaret. Det vil bli sendt melding til 
alle sokn om de innmeldinger og utmeldinger som blir gjort gjennom den digitale 
løsningen, omtrent som dette:  
 

 
 
 
Disse meldingene vil bli sendt til den e-postadressen som soknet har registrert i 
Enhetsregisteret. Det er derfor særdeles viktig at det er riktig e-postadresse som er 
registrert i Enhetsregisteret (jf. rundskriv 2-2016). Det er ikke nødvendig å gjøre 
noe lokalt med utmeldinger som er gjort i den nye digitale løsningen, men 
innmeldinger må bli fulgt opp lokalt. Det pastorale ansvaret til den kirkebokførende 
prest er særdeles viktig med tanke på nettopp innmeldinger. Her er et eksempel på 
en innmelding (se særlig det som er streket under med rødt – se neste side): 

https://kirken.no/medlem
https://kirken.no/rundskriv


Rundskriv nr. 3 - 2016 3 Kirkerådet 

 

 
 
 
Presten må sjekke at informasjon om dåp virker troverdig. Det bør bli sendt et 
velkomstbrev til den som melder seg inn, og gjerne også informasjon om arbeidet i 
menigheten, jf. ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke § 4.  
 
 
 
Oslo, 1. juli 2016 
 
 
 
Ole Inge Bekkelund 
Fungerende direktør i Kirkerådet  Ingeborg Dybvig 
       Kommunikasjonsdirektør 
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