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Innledning
Kirkerådet har i lengre tid mottatt henvendelser fra medlemmer og andre enkeltpersoner med
krav om at Den norske kirke bør innføre nye måter å foreta inn- og utmeldinger på som er mer
i takt med den digitalisering som foregår ellers i samfunnet. Særlig i forbindelse med
kirkevalgene har det vært etterlyst mulighet for enkelt å undersøke medlemskapsstatus og
melde seg inn i eller ut av Den norske kirke.
I dag foregår innmelding i Den norske kirke ved at den enkelte personlig møter opp ved det
menighetskontor der vedkommende er folkeregistrert bosatt. For utmeldinger er det i tillegg
adgang til å fylle ut et utmeldingsskjema og sende dette til den lokale menigheten eller til
Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal videresende henvendelsen til
kirkebokføreren på bostedet.
Kirkerådet har i møte 3.–5. desember 2015 vedtatt at det åpnes for en elektronisk
selvbetjeningsløsning for innmelding i og utmelding av Den norske kirke, jf. sak KR 57/15.
På bakgrunn av en anmodning fra Kirkerådet til departementet, har regjeringen 5. februar
2016 fremmet forslag om endring av kirkeloven som åpner for at Kirkemøtet eventuelt skal
kunne legge til rette for mer omfattende bruk av elektroniske løsninger ved innmelding og
utmelding av Den norske kirke, jf. Prop. 55 L (2015–2016).
For å etablere en elektronisk selvbetjeningsløsning må forskrift 4. januar 2006 nr. 6 om
innmelding i og utmelding av Den norske kirke endres. Forslaget i Prop. 55 L (2015–2016)
legger myndighet til å fastsette slik forskrift til Kirkemøtet. Kirkerådet legger på den
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bakgrunn opp til at Kirkemøtet 6.–12. april 2016 skal vedta ny forskrift om innmelding i og
utmelding av Den norske kirke.
Kirkerådet sender med dette et forslag til ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den
norske kirke på høring. Høringsnotatet drøfter fordeler og ulemper ved innføring av en slik
løsning, særlig knyttet til i hvilken grad det skal åpnes for elektronisk innmelding i Den
norske kirke. For i tide å kunne fremme saken for Kirkemøtet i april, er høringsfristen satt
kortere enn utredningsinstruksens minstekrav på seks uker.
Høringsfristen er satt til 7. mars 2016.

Bakgrunn for spørsmål om elektronisk selvbetjeningsløsning
Over tid har en rekke enkeltpersoner tatt kontakt med Kirkerådet og etterlyst en elektronisk
løsning for innmelding i og utmelding av Den norske kirke. Behovet ble for alvor tydeliggjort
i forbindelse med utsending av valgkort før kirkevalget høsten 2015. Krav om
selvbetjeningsløsning for det formål å kunne melde seg ut av kirken, bredte seg på ulike
sosiale medier sommeren og høsten 2015. Særlig blant personer som feilaktig har stått oppført
i registeret, har interessen vært stor for en utmeldingsfunksjon over internett.
En elektronisk selvbetjeningsløsning er et IKT-basert system der enkeltpersoner selv kan
sjekke og administrere sitt medlemskap ved hjelp av en sikker, nettbasert tjeneste. En
selvbetjeningsløsning har flere åpenbare fordeler; registreringer vil kunne bli effektuert
umiddelbart slik at en unngår saksbehandlingstid, personer vil kunne motta en kvittering eller
attest automatisk og man vil redusere manuelt kontorarbeid betydelig både ved Kirkerådet og
ved lokale menighetskontorer. En nettbasert selvbetjeningsløsning vil i stor grad vil kunne
utvikles ved bruk av kjente løsninger og kjent teknologi, og etter all sannsynlighet være
forbundet med en akseptabel sikkerhetsrisiko.
Regjeringen har i lovproposisjonen etterkommet anmodningen fra Kirkerådet om mulighet for
elektronisk selvbetjeningsløsning for inn- og utmelding, ved mindre justeringer i kirkeloven §
3 nr. 8, som skal lyde som følger (endringer i kursiv):
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 kirkebokføreren på siste bosted
her, eller såfremt vedkommende ikke har hatt bosted her, til den kirkebokfører
Kirkerådet bestemmer.
Melding etter nr 2-4 skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til
kirkebokføreren på barnets bosted. Er barnet bosatt i utlandet, gjelder regelen i første
ledd tredje punktum tilsvarende.
Den som mottar henvendelse etter reglene foran, skal påse at lovens vilkår er til
stede, foreta registrering i kirkeboken og gi attest om det som blir registrert.
Kirkemøtet gir nærmere regler om fremgangsmåten ved innmelding og
utmelding og melding etter dette nummer, herunder om hvilke opplysninger som kan
kreves.
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Under forutsetning av at Stortinget vedtar regjeringens forslag, vil det være mulig for
Kirkemøtet å fastsette en ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke hvor
det åpnes for en elektronisk selvbetjeningsløsning, eventuelt mulig for Kirkemøtet å delegere
til Kirkerådet å fastsette denne.
Kirkerådet vil for ordens skyld understreke at departementet i denne omgang ikke har foreslått
endringer i ordningen med tilhørighet for barn. Departementet uttalte at det
«ellers [er] enig i at det er behov for endring av bestemmelsene i henholdsvis
kirkeloven og trossamfunnsloven om barns tilhørighet. Departementet tar sikte på å
komme tilbake til dette spørsmålet i en annen sammenheng» (Prop. 55 L (2015–2016)
side 44).
Dette høringsnotatet er derfor avgrenset til spørsmål om innmelding i og utmelding av
medlemmer i Den norske kirke. Videre er saken avgrenset til de prinsipielle og kirkerettslige
sidene av regler om innmelding og utmelding. Saken går derfor ikke inn på nærmere detaljer
og tekniske spesifikasjoner ved en elektronisk selvbetjeningsløsning.

Innmelding og utmelding som kirkelige handlinger?
Det er et spørsmål om innmelding i og utmelding av Den norske kirke skal regnes som en
kirkelig handling som hører til kirkebokførerens1 ansvar. I høringen i forkant av at nåværende
forskrift 4. januar 2006 nr. 6 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke ble vedtatt,
ble det av Presteforeningen uttalt at «kirkelige handlinger, herunder inn- og utmeldinger, må
skje lokalt i regi av den lokale kirke og med den lokale prest som ansvarlig.»
Forslaget om en eventuell elektronisk selvbetjeningsløsning for innmelding reiser således et
spørsmål om i hvilken grad håndtering av innmeldinger – og utmeldinger – er en pastoral
oppgave som bør ivaretas av kirkebokføreren (den lokale presten) i soknet, eller om det er
oppgaver som i større grad bør anses som ekspederingsoppgaver som ikke har behov for en
pastoral medvirkning. Det kan her påpekes at ved en såpass grunnleggende hendelse som
innmelding i kirken vil det kunne være et behov for en mer inngående samtale om hva dette
innebærer, med muligheten til å opplyse nærmere om hva slags tilbud kirken har for sine
medlemmer. Det kan hevdes at prestens ansvar for innmelding er en funksjon som er relatert
til dåpsfullmakten, noe som kan tilsi at det er en oppgave som bør ivaretas av
kirkebokføreren, slik at presten kan følge opp og gi et tilpasset tilbud til den som vil melde
seg inn i Den norske kirke.
Kirkerådet vil peke på at endringene som følger av elektronisk kirkebokføring, allerede til en
viss grad har endret kirkebokførerens behandling av inn- og utmeldinger. Det må videre antas
at den som bevisst melder seg inn i kirken, også vil ha en relasjon til Den norske kirke eller et
ønske om å bli nærmere kjent med hva kirken står for. Uansett vil det være vanskelig å sette

1

Tjenesteordning for menighetsprester § 13 pålegger soknepresten ansvaret for kirkebokføringen for det eller de
sokn som utgjør dennes særskilte arbeidsområde, med mindre vedkommende myndighet har truffet bestemmelse
om en annen ordning.
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høyere krav til senere deltakelse fra en person som melder seg inn, enn fra en som blir
innmeldt ved dåp.
Etter Kirkerådets vurdering bør spørsmålet om elektronisk selvbetjeningsløsning for
henholdsvis utmelding og innmelding vurderes nærmere hver for seg.

Nærmere om elektronisk utmelding av Den norske kirke
I dag skjer utmelding av Den norske kirke ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet
eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal videresende
henvendelsen til kirkebokføreren på bostedet. Utmeldingen skal være underskrevet og datert
av den som melder seg ut. Departementet har lagt til grunn at en skannet kopi av et
underskrevet dokument skal godtas.
Frem til utgangen av 2012, da alle kirkelige handlinger skulle registreres i de papirbaserte
kirkebøkene, hadde plikten Kirkerådet hadde for videresending av henvendelsene en særlig
funksjon, nemlig innføring i kirkeboken. Etter innføringen av elektronisk kirkebok i 2012, er
det etter Kirkerådets oppfatning ikke lenger samme behov for videresendelse av slike
meldinger. Kirkerådet er likevel kjent med at det også finnes andre, kanskje kan en si
pastorale grunner, til at kirkebokfører bør ha informasjon om de utmeldinger som registreres i
soknet. Ordningen er i dag etter Kirkerådets oppfatning for byråkratisk og tungvint.
Hva gjelder mulige negative konsekvenser en selvbetjeningsløsning kan tenkes å ha, skal
særlig nevnes faren for flyktige, innfallspregede utmeldinger. Kirkerådet har som
utgangspunkt at medlemskap i en kirke bør være en relasjon man bærer med seg livet ut,
eventuelt endrer et begrenset antall ganger. Dette bør imidlertid ikke være til hinder for at de
som vil melde seg ut, kan få gjort dette raskt og enkelt. Kirkerådet mener at det også i dag er
enkelt å bli registrert både ut av og inn i medlemsregisteret. De aller fleste som sender korrekt
utfylt utmeldingsskjema til sin lokale menighet, blir registrert ut av medlemsregisteret første
virkedag.
Kirkerådet mener at det i en eventuell selvbetjeningsløsning ikke bør være en ordning der
Kirkerådet må videresende utmeldingen til den lokale kirkebokføreren, men at Kirkerådet selv
kan foreta utmeldingen. Det bør derfor legges opp til at Kirkerådet skal kunne foreta
registrering av utmeldinger også uten at det sendes melding til kirkebokfører. Lovforslaget i
Prop. 55 L (2015–2016) åpner som nevnt opp for at utmelding av Den norske kirke kan skje
ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet. Det presiseres også at
utmelding alltid kan skje skriftlig.
Kirkerådet går inn for at det åpnes for en elektronisk selvbetjeningsløsning for utmelding av
Den norske kirke. I tillegg til argumentene ovenfor, vil Kirkerådet peke på at en elektronisk
selvbetjeningsløsning vil kunne bidra til et kvalitetssikret medlemsregister, noe som er viktig
for Den norske kirkes omdømme. KIFOs tros- og livssynsundersøkelse fra 2012 viste at
kirkens medlemsregister virket inn på nordmenns holdning til kirken. Spesielt gjelder dette de
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som ikke er medlem av Den norske kirke. Registerfeil har ifølge KIFO være medvirkende til
en skepsis til kirkens medlemsregister.2
Høringsspørsmål 1:
Støtter høringsinstansen Kirkerådets forslag om å åpne for elektronisk selvbetjeningsløsning
for utmelding av Den norske kirke?

Nærmere om elektronisk innmelding i Den norske kirke
Ved innmelding var det tidligere praksis at den det gjaldt egenhendig måtte underskrive i
kirkeboken og med det erklære innmelding i Den norske kirke. Etter avviklingen av de
papirbaserte kirkebøkene og innføring av elektronisk kirkebok, skal innmelding fremdeles
foregå ved personlig fremmøte hos kirkebokfører på bostedet.
Det bør vurderes om det skal være mulig å kunne melde seg inn i Den norske kirke på andre
måter enn ved oppmøte, for eksempel ved at personer som er døpt, også kan melde seg inn i
Den norske kirke ved en elektronisk selvbetjeningsløsning.
En innvending mot dette er at enkelte personer da kan tenkes å melde seg inn i kirken uten å
være døpt. Det er en teologisk forutsetning for medlemskap i Den norske kirke at
vedkommende er døpt. Dette er i samsvar med luthersk dåpssyn, som forutsetter barnedåp, og
i tråd med økumenisk praksis.3 Den som mottar henvendelsen om innmeldingen, dvs.
kirkebokfører eller eventuelt Kirkerådet, skal se til at vilkårene for innmelding er oppfylt. Det
er blant annet et vilkår at vedkommende er døpt, registrert som bosatt i Norge eller norsk
statsborger bosatt i utlandet og ikke medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn i Norge.
Det er videre et vilkår at den som vil melde seg inn, er over 15 år. Barn under 15 år kan kun
meldes inn av foreldre eller verge. Et møte mellom en som vil melde seg inn og den lokale
kirkebokfører, gir mulighet for å kunne etterspørre dåpsinformasjon og informasjon om
vedkommende har brakt til opphør eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i
Norge.
Kirkerådet vil peke på at det rettslig sett er krav om dåp for å være medlem av Den norske
kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 7. Den som ikke tidligere er døpt, må la seg døpe for å kunne bli
medlem av kirken. En feiloppføring i medlemsregisteret for Den norske kirke gjør derfor ikke
en person til medlem av Den norske kirke rettslig sett.
I dag er det ikke et krav om å fremvise dåpsattest ved innmelding. Enkelte kirkesamfunn
opererer ikke med skriftlig dokumentasjon på gjennomført dåp, og det er grenser for hvor
langt det er mulig å undersøke grunnlaget for innmelding. Ofte kan slike opplysninger være
vanskelig å få tak i, for eksempel ved adopsjon eller ved dåp i annet kristent trossamfunn i et
annet land. I stor grad er kirkebokfører derfor også i dag nødt til å stole på den som henvender
seg. Ved mulighet for elektronisk innmelding er det nødvendig at det opplyses tydelig om
2

Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker, KIFO-rapport 2015:2, Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet, s.
86.
3
Svenska kyrkan hadde tidligere som praksis at alle som ble født med foreldre som var medlem av kirken også
selv ble fullt medlem. Kirken hadde følgelig en del medlemmer som ikke var døpt. Denne praksisen ble skarpt
kritisert av andre kirkesamfunn, og ble derfor endret.
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kravet om dåp for å bli medlem. Det bør også gis eller lenkes til en utfyllende informasjon om
hvordan dåp kan finne sted, dersom en ikke er døpt fra før. I en eventuell nettløsning vil det
være naturlig at vedkommende må svare på spørsmålet om man er døpt og om mulig gi
informasjon for eksempel om tid og sted for dåp.
En innvending er om en selvbetjeningsløsning har gode nok mekanismer for å unngå at
personer som melder seg inn, samtidig står oppført i et av de andre registrerte
trossamfunnene. Dobbeltmedlemskap bør unngås. Personer oppført som medlem i flere
trossamfunn skaper mye arbeid både for myndighetene og for trossamfunnene som må rydde
opp i sine medlemslister. Ofte er dette noe tungvinte prosesser, fordi det er nødvendig å rydde
opp i personsensitiv informasjon.
Også her er det Kirkerådets vurdering at det er ingen garanti i dagens ordning, hvor
kirkebokfører har plikt til å forespørre om eventuelt medlemskap i annet tros- eller
livssynssamfunn er brakt til opphør. Kirkerådet mener det ikke er opplagt at en
selvbetjeningsløsning vil medføre økt antall dobbeltmedlemskap mot Den norske kirke selv
om ordningen med direkte kontakt mellom den som vil melde seg inn og kirkebokfører faller
bort. Ved innmelding via en nettløsning kan den som vil melde seg inn, også forespørres om
eventuelt medlemskap i et annet trossamfunn er brakt til opphør før en kan ferdigregistrere
innmeldingen. Det kan samtidig opplyses om muligheten til å benytte Brønnøysundregistrenes
ordning for å få vite om en står oppført i et annet tros- eller livssynssamfunn.
Ut fra en samlet vurdering har Kirkerådet kommet til at en selvbetjeningsløsning også må
inneholde muligheten for å kunne melde seg inn. Et spørsmål Kirkerådet vil utrede nærmere,
er om den årlige gjennomgangen av trossamfunnenes medlemslister, som gjøres i perioden
februar-mars hvert, vil kunne gi svar på om digitale innmeldinger i Den norske kirke
genererer flere dobbeltmedlemskap mot andre trossamfunn.
Høringsspørsmål 2:
Støtter høringsinstansen Kirkerådets forslag om å åpne for elektronisk selvbetjeningsløsning
for innmelding i Den norske kirke?

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utviklingen av en nettbasert selvbetjeningsløsning for utmelding er prissatt til 2,5 mill.
kroner, og vil være en del av en større satsing på selvbetjeningsløsninger. Det forventes også
at en nettbasert selvbetjeningsløsning vil bidra til en forenkling, avbyråkratisering og
effektivisering både for Kirkerådet og menigheter.
I perioder har Kirkerådet leid inn vikarer for å håndtere alle henvendelser, og selv om ikke
alle vil benytte seg av en internettløsning, er det i et større, samfunnsøkonomisk perspektiv
lite fremtidsrettet å ha betydelige stillingsressurser knyttet til å videreformidle
utmeldingsskjemaer for personer som vil melde seg ut av kirken. Det legges også vekt på at
håndtering av utmeldingsskjemaer innad i Den norske kirke har vært mangelfull og resultert i
at personer som har meldt seg ut av kirken, likevel ikke er tatt ut av medlemsregisteret.
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Kirkerådet vil her gi en omtrentlig oversikt over antall skriftlige henvendelser
medlemsregisterteamet mottar gjennom en gjennomsnittlig uke (utenom kirkevalg):
A) Sjekk av medlemsstatus i medlemsregisteret
120
B) Utmeldinger, som skal videresendes lokal kirkebokfører
100
C) Henvendelser om ulike ordninger knyttet til de kirkelige handlingene,
slik som fadderskap, tilhørighet, bosatt, flytting mm – henvendelser som
krever mer saksbehandlede svarbrev
10
D) Brukerstøtte, henvendelser fra de ca 900 lokale saksbehandlerne
40
I tillegg mottar medlemsregisterteamet forholdsvis jevnlig innsynsbegjæringer,
mediehenvendelser og brev fra ulike offentlige organer i forskjellige ærender. En
selvbetjeningsløsning vil redusere henvendelsene etter bokstavene A) og B) til et minimum.
Også svar på enkelte spørsmålsstillinger i gruppen C) vil det være mulig å legge på et sted
som blir tilgjengelig innenfor en sikker innlogging / ID-porten. For fullstendighetens skyld
skal det også opplyses om at mange henvender seg også telefonisk. Medlemsregisteret kjøper
i dag tjenester fra Kirkepartner tilsvarende et halvt årsverk for betjening av disse. Kirkerådet
tar det ikke for gitt at antall telefonhenvendelser nødvendigvis vil bli redusert med en
selvbetjeningsløsning.
På landsbasis er det gjennomsnittlig ca. 20 innmeldinger og ca. 210 utmeldinger per uke (tall
fra 2014).
Kirkerådet antar at inn- og utmeldinger som gjennomføres av Kirkerådet (Den norske kirkes
medlemsregister), bør registreres på bostedssoknet.

Merknader til de enkelte bestemmelser
Til § 1. Innmelding
Paragrafen er endret for å åpne for at innmelding kan skje ved henvendelse til kirkebokføreren
på bostedet eller til Kirkerådet. Det følger av kirkeloven § 3 nummer 8 tredje ledd at den som
mottar slik henvendelse, skal påse at lovens vilkår er til stede, foreta registrering i kirkeboken
og gi attest om det som blir registrert. Det presiseres at innmelding kan være ved personlig
fremmøte eller skriftlig. Ved skriftlig innmelding skal denne være underskrevet og datert,
alternativt autentisert etter nærmere bestemmelse av Kirkerådet, for eksempel gjennom IDporten. Det er presisert at det må gis opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og
livssynssamfunn i Norge er brakt til opphør, fordi det er åpnet for skriftlig innmeldning.
Tidligere lå det til kirkebokføreren å forespørre vedkommende om dette. Det er videre
presisert at fullt navn og bostedsadresse skal være i tråd med det som er registrert i
folkeregisteret.
Til § 2. Utmelding
Paragrafen tydeliggjør at utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til
kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet. Kirkerådet mener at det ikke er nødvendig å
videreføre ordningen med videresending av henvendelsen til kirkebokføreren på
bostedssoknet når Kirkerådet får myndighet til å gjennomføre inn- og utmeldinger. Kirkerådet
vil med dette ha anledning til å effektuere utmeldinger, uten å sende henvendelsen videre til
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kirkebokførende prest i bostedssoknet. Kirkebokføreren i soknet vil kunne gjøre søk i
medlemsregisteret for å få oversikt over innmeldte og utmeldte personer i soknet. Det
presiseres at utmelding skal være underskrevet med personlig signatur og dato eller være
autentisert etter nærmere bestemmelse gitt av Kirkerådet. En autentisering må kunne sikres
gjennom sikker innloggingsløsning, for eksempel gjennom ID-porten. Det er videre presisert
at fullt navn og bostedsadresse skal være i tråd med det som er registrert i folkeregisteret.
Til § 3. Saksbehandlingstid
Paragrafen er i hovedsak en videreføring av gjeldende ordning, men med et nytt ledd som tar
høyde for at henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet kan besvares i form av attest
gjennom en elektronisk selvbetjeningsløsning.
Til § 4. Ikrafttredelse
Forskriften kan ikke tre i kraft før de foreslåtte endringene i kirkeloven § 3 nummer 8 trer i
kraft, jf. Prop. 55 L (2015–2016). Det foreslås derfor at Kirkerådet gis myndighet til å
fastsette når forskriften trer i kraft fra.
Høringsspørsmål 3:
Har høringsinstansen synspunkter på utkastet til ny forskrift? Se neste side.
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Forslag til ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke
§ 1. Innmelding
Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse ved personlig henvendelse til
kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Norsk
statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i
Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som Kirkerådet departementet bestemmer. Den som
melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt og skal gi følgende opplysninger:
a) fullt navn ifølge folkeregisteret,
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får
virkning for disse,
e) sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,
d) opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livvsynssamfunn i Norge er
brakt til opphør.
Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig innmelding skal
være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter nærmere
bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.
Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at lovens vilkår er til
stede. forespørre vedkommende om eventuelt medlemskap i annet tros-eller livssynssamfunn i
Norge er brakt til opphør. Dersom dette er tvilsomt, kan kirkebokføreren kreve
dokumentasjon av utmelding.
§ 2. Utmelding
Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet
eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal videresende
henvendelsen til kirkebokføreren på bostedet. Den som melder seg ut av Den norske kirke,
skal gi følgende opplysninger:
a) fullt navn ifølge folkeregisteret,
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får
virkning for disse.
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller
autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister,
må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.
§ 3. Saksbehandlingstid
Henvendelse om inn- eller utmelding til kirkebokfører bør besvares innen 14 dager i
form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.
Henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av attest som viser
at inn- eller utmeldingen er registrert etter den ordning som Kirkerådet bestemmer.
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§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. Samtidig oppheves forskrift
4. januar 2006 nr. 6 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke.
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