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Til bispedømmeråd og kirkelige fellesråd

Registrere tjenestested for alle ansatte i kirkens
ansatte-oversikt - med frist 15. april 2012
Kirkerådet tilrettelegger for at kirkelige organer skal slippe å ajourholde
kontaktinformasjon og data om ansatte mer enn ett sted. Slike grunndata skal hentes fra
primærkildene som er Enhetsregisteret i Brønnøysund og NAVs AA-register.
Fra Kirkerådets ajourholdte kopi av data fra Enhetsregisteret og Ansatteregisteret lages
en webservice som gir publikum mulighet for oppslag og søk på den enkelte menighet
på www.kirken.no / www.kyrkja.no. Tilgang til denne webservicen vil også bli gitt til
andre som etterspør ajourholdt web-presentasjon av kontaktinformasjon og
ansatteoversikter for sokn, fellesråd, prostier og bispedømmer.
Den norske kirkes årbok og Finn menighet-søket på www.kirken.no skal fra 2012
benytte AA-registeret og Enhetsregisteret som datakilder til oversikter over de kirkelige
enhetene og kirkens ansatte. Dette betyr at Kirkerådet ikke lenger vil hente inn slike
opplysninger fra menighetskontorene/fellesrådskontorene.
Sjekk kvaliteten på data i offentlige registre
Alle som har tilgang til de kirkelige registrene på register.kirken.no vil der se
opplysninger om virksomheten hentet direkte fra Enhetsregisteret og NAVs dataregister
over arbeidsforhold i Norge (AA-registeret). Det er viktig at alle undersøker kvaliteten
på disse dataene og gir melding om oppdateringer til rett instans.
Korrigeringer av NAVs oversikt over arbeidsforhold gjøres direkte overfor NAV.
Se veiledning om dette her: http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsgiver/NAV+Aa-registeret

NB: Tjenestested må angis for alle ansatte
AA-registeret hos NAV kan ikke gi god nok informasjon om
hvor hver kirkelig ansatt gjør tjeneste. I den oversikten over
kirkens ansatte som er tilgjengelig på register.kirken.no, er
det derfor lagt til et felt (i ytterste høyre kolonne for hver
ansatt) med overskriften ”Fordel tjenestested”.
Alle ansatte må fordeles på ”Tjenestested”.
I de aller fleste tilfeller vil dette være navnet på soknet.

Logg deg på Den norske kirkes registre: register.kirken.no
Velg din enhet i søketreet under punktet ”Organisasjon”.
Se >> Organisasjon >> Medarbeider.
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Fordelingen på Tjenestested gjøres gjennom register.kirken.no av en bestemt person
med rollen ”Ansatt-ansvarlig”.
Tjenestested er definert som kirkens laveste administrative nivå der den ansatte utfører
sitt arbeid (sokn, kirkelig fellesråd eller bispedømmeråd).
Vi ber bispedømmerådene og de kirkelige fellesrådene om å registrere alle ansattes
tjenestested innen 15. april 2012. Ansatte som har tjeneste i flere sokn, fordeles med
prosentandel for hvert sokn.
Vi presiserer at registrering av tjenestested også må gjøres ved alle nyansettelser, gjennom den nevnte påloggingen på register.kirken.no.

Endringer i forbindelse med Enhetsregisteret
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 bedreg@SSB.no med kopi til
support@kirken.no. Større endringer som nytt navn på enhet og ny daglig leder skal
meddeles Enhetsregisteret i Brønnøysund på blanketten Samordnet registermelding som
kan lastes ned her: http://www.brreg.no/blanketter/bin/sr_del1.pdf

Oslo, 20. mars 2012
Med vennlig hilsen
Jens-Petter Johnsen
Direktør

Trude Evenshaug
Kommunikasjonsdirektør
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