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Sammendrag 
 
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.  
 
Kirkemøtet 2016 vedtok i sak 20/16 forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke slik det 
fremgår av dette saksdokumentet.  
 
Forslaget til endring i kirkeloven § 3 som åpner for elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke 
var til andregangsbehandling i Stortinget 18. mai 2016, og det er ifølge departementet planlagt at 
lovendringene i kirkeloven § 3 trer i kraft fra 1. juli 2016.   

 
 

Forslag til vedtak 
 
Ikrafttredelse av forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke  

Kirkerådet vedtar at Direktøren for Kirkerådet delegeres myndighet til å fastsette når forskriften skal 
tre i kraft.  

 
 
 
 
  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet KR 27/16 

Asker, 7.-8. juni 2016 



  

 

Saksorientering 

 
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.  
 
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). 
Endringene i kirkeloven § 3 nr. 8 første ledd første og andre punktum åpner for elektronisk inn- og 
utmelding av Den norske kirke: «Innmelding i, og utmeldingen av Den norske kirke skjer ved 
henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet. Utmelding kan alltid skje skriftlig.»    
 
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.  
 
Kirkemøtet 2016 vedtok i sak 20/16 forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke med 
følgende ordlyd:  
 
§ 1. Innmelding  
     Innmelding i Den norske kirke skjer ved 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 bestemmer. Den som melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp 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,  
f) 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.  
 
§ 2. Utmelding  
     Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til 
Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). 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.  
 
§ 4. Varsling  

Når inn- og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det så snart som mulig gis melding til 
kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. 
Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt sørge for at det blir tatt kontakt med den som er 
innmeldt. 
 
§ 5. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.   
 
Forslaget til endring i kirkeloven § 3 som åpner for elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke 
var til andregangsbehandling i Stortinget 18. mai 2016, og det er ifølge departementet planlagt at 
lovendringene i kirkeloven § 3 trer i kraft fra 1. juli 2016. Etter forskrift om innmelding i og utmelding 
av Den norske kirke § 5 skal den gjelde om fra den tid Kirkerådet bestemmer. Det forslås at Kirkerådet 
delegerer ikrafttredelsesmyndighet til direktøren for Kirkerådet.    
 
Etter ordlyden i lovendringen er det ikke noe krav om at elektronisk inn- og utmeldingsløsninger skal 
gjennomføres, men det åpnes for muligheten. Den elektroniske selvbetjeningsløsningen skal lanseres i 
midten av august 2016. Etter Kirkerådets vurdering er lovendringens ordlyd så generell at den åpner 
for at selvbetjeningsløsningen ikke trenger å lanseres umiddelbart etter at loven trer i kraft 1. juli 2016. 
Denne forståelsen støttes også av de generelle formuleringene i forskriften §§ 1 siste ledd og 2 siste 
ledd.  

 
Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Stortinget har i satsbudsjettet for 2016 bevilget kr 2,5 millioner til en elektronisk selvbetjeningsløsning 
for inn- og utmelding av Den norske kirke. I tillegg til dette har Kirkerådet satt av kr 500 000 til 
prosjektet.  
 
Utarbeidelsen av elektronisk løsning for elektronisk inn- og utmelding er organisert som et prosjekt og 
er ledet av avdeling for kirkeordning i Kirkerådet. I tillegg til prosjektledelse og oppfølging underveis i 
prosjektet, vil avdeling for kirkeordning ha behov for å bruke ekstra personalressurser til brukerstøtte 
når selvbetjeningsløsningen lanseres i august 2016.  
 
Prosjektleders vurdering er at utformingen av selvbetjeningsløsningen vil realiseres innenfor 
budsjettet. Imidlertid er det risiko for at økt pågang i forbindelse med lanseringen av 
selvbetjeningsløsningen vil kunne gi økte lønnsutgifter. 
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