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Tilkjenning av medlemskap 
 
 

Endelig innstilling fra komité E 
 
Sammendrag av saksorienteringen 
Kirkeordningen § 4 sier at bare person som er bosatt i riket og norsk statsborger bosatt i 
utlandet, kan være medlem av Den norske kirke. Bestemmelsen angir videre at biskopen 
etter nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet kan bestemme at også andre personer kan 
være medlem av kirken. Forslag til regler har vært på høring hos biskopene og 
bispedømmerådene.  
 
På bakgrunn av høringen, foreslår Kirkerådet for Kirkemøtet å fastsette disse reglene. 
 
 
Komiteens merknader 
Komiteen legger saksutredningen til grunn, og har i tillegg følgende merknader: 
 

1. Komiteen ser på dette regelverket som viktig i et rettferdsperspektiv. 
Regelverket gir Den norske kirke mulighet til å innlemme asylsøkere og 
ureturnerbare flyktninger som medlemmer. Komiteen vil peke på Bispemøtets 
veiledning Dåp av asylsøkere fra 2016 som gir veiledning for dåp i denne 
gruppen. Komiteen vil understreke verdien av denne veiledningen, og 
henstille/oppfordre Bispemøtet til å oppdatere denne veiledningen med 
opplysninger om muligheten for å bli tildelt medlemskap for dem som ikke er 
formelt bosatt i riket. 
 

2. Komiteen merker seg videre at dette regelverket også kan brukes av 
utenlandsboende som ikke har norsk statsborgerskap, men likevel en spesiell 
forbindelse til Den norske kirke.  
 

3. Komiteen er gjort oppmerksom på at det er flere tekniske og administrative 
utfordringer for personer uten statsborgerskap eller fast bopel, knyttet til å 
registrere disse i det ordinære medlemsregisteret. Dette registeret er basert på 
folkeregisteret, og er avhengig av at den enkelte er registrert på grunnlag av 
personnummer. Den gruppen det her er snakk om kan ikke registreres på denne 
måten. De vil derfor heller ikke kunne innføres i det ordinære manntallet som 
ifølge valgreglene for Den norske kirke er nødvendig for å kunne stemme og 
være valgbar. En tilpasning av det elektroniske medlemsregisteret for å ivareta 
disse utfordringene, vil ha betydelige kostnader. Det er i tillegg en utfordring at 
denne gruppen ikke kan tas med i beregningsgrunnlaget for tildeling av 
statsstøtte.  
 
Komiteen anser det ikke som forholdsmessig å gjennomføre tilpasninger i det 
elektroniske medlemsregisteret, men legger til grunn at Kirkerådet vil kunne 
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etablere en alternativ praktisk ordning for registerføring som ivaretar hensynene 
i saken. Som en følge av disse uklarhetene, foreslår komiteen at det aktuelle 
regelverket, i stedet for å innføres straks, blir innført fra den tid Kirkerådet 
bestemmer. Slik kan Kirkerådet kvalitetssikre at de nødvendige tilpasninger blir 
gjort.  
 
Komiteen vil i den sammenheng foreslå å gi § 4 en ny ordlyd: «Når biskopen har 
gjort vedtak om tilkjenning av medlemskap, sendes melding om dette til 
Kirkerådet slik at opplysninger blir registerført.» Da tydeliggjøres det at 
opplysningene skal registerføres av Kirkerådet, uten at det står at dette skal 
inntas i medlemsregisteret.  

 
4. Komiteen legger til grunn at regler for biskopens tilkjenning av medlemskap er 

spesialregler for en bestemt gruppe, og at de som sådan går foran forskrift om 
inn- og utmelding av Den norske kirke der det er motstrid mellom disse.  

                                    
 
 
 
Kirkemøtets vedtak: 

I 
Regler for tilkjenning av medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er 
norske borgere bosatt i utlandet  
§ 1. Når særlige grunner taler for det, kan biskopen bestemme at en person som ikke er 
bosatt i riket, men som oppholder seg her, kan bli medlem av Den norske kirke.  
 
§ 2. Søknad om medlemskap fremmes av menighetsrådet i det soknet der den det søkes 
for har sin tilknytning. I søknaden skal det gis en beskrivelse av bakgrunn, rettslig og 
kirkelig status samt hvilken type tilknytning vedkommende har til menigheten.  
 
§ 3. Biskopen kan også bestemme at en person som ikke er norsk statsborger og som er 
bosatt i utlandet kan bli medlem av Den norske kirke. Den som ønsker å bli medlem, 
fremmer selv søknad for biskopen i det bispedømme der vedkommende har en 
tilknytning.   
 
§ 4. Når biskopen har gjort vedtak om tilkjenning av medlemskap, sendes melding om 
dette til Kirkerådet slik at opplysninger blir registerført.  
 
§ 5. Den som står oppført i medlemsregisteret på disse vilkår, har så langt det lar seg 
gjøre selv ansvar for å melde fra om endring i status for medlemskap, enten dette 
gjelder flytting til et annet sokn eller til utlandet eller utmelding av Den norske kirke. 
Det skal også gis melding dersom medlemmet skifter status til bosatt i riket.  
 

II 
Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. 
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