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Høringssvar fra Agder og Telemark bispedømme vedr. Den norske 
kirkes medlemsregister 

 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd hadde møte 13 juni 2017 og vedtok følgende 
høringssvar. 
 
 

  

 Høringssvar  
Bispedømmerådet mener at den foreslått nye forskriften i det store og hele dekker 
kirkens og medlemsregisterets behov i dag.  
 
Rådet vil likevel kommentere følgende: 

Forholdet sentral- og lokal behandlingsansvarlig. 
I forhold til troverdighet er det viktig at Kirkerådet ved Kirkerådets direktør er 
behandlingsansvarlig for medlemsregisteret. 
I forhold til lokalt behandlingsansvarlig er det viktig at ny forskrift § 4 
Behandlingsansvar, tydeliggjør at ansvaret ligger hos kirkelig fellesråd ved daglig 
leder og gjelder alle opplysninger fra soknet som skal være med i registeret.   

 
Forholdet mellom kirkebokfører og behandlingsansvarlig. 
Kirkebokfører er etter definisjonen «den som er ansvarlig for å gjennomføre kirkelige 
handlinger» og at det meldes til lokalt behandlingsansvarlig at handlingene er 
gjennomført.  
I praksis mottar ikke kirkebokfører henvendelsene om hva som skal registreres i 
medlemsregisteret. Det skjer direkte til menighetskontoret hvor lokal 
behandlingsansvarlig er daglig leder.  
 
 
 
Dette kan føre til misforståelser om ansvarsforhold. Men så lenge Kirkeloven og 
Tjenesteordning for prester har begrepet kirkebokfører, dekker de nye forskriftene  
dagens praksis. I utarbeidelsen av nytt lovverk for Den norske kirke bør forholdet 
mellom kirkebokfører og lokal behandlingsansvarlig justeres. Det beste vil være å 
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slutte å bruke betegnelsen kirkebokfører og overlate hele ansvaret for føring av 
medlemsregisteret til kirkelig fellesråd.  
 

Pastoralt ansvar ved inn- og utmelding 
Forslaget til forskrift nevner ikke noe om pastoralt ansvar i forhold til oppfølging av 
handlinger som registreres. Inn og utmelding defineres heller ikke som kirkelig 
handling. Oppfølging er viktig, men det hører mer hjemme i «Tjenesteordning for 
prester» enn i «Forskrift for medlemsregisteret». 
Så lenge inn- og utmeldinger og meldinger om tilhørighet, etter kirkeloven §3 skal 
rettes til kirkebokfører, må ordningen være med i forskriften til medlemsregisteret.  

 
Informasjonssikkerhet 
Det er viktig at det er behandlingsansvarlig som har ansvaret for sikkerheten. 
Bispedømmerådet opplever registeret som et nødvendig arbeidsredskap og er enig i 
forskriften som åpner for en praktisk bruk av medlemsregisteret i menighetens 
arbeid. 
§7 Tilgjengelighet har likevel en viktig presisering når den sier «Det er kun personer 
med tjenstlig behov som skal ha tilgang til opplysninger i medlemsregisteret». Videre 
viser forskriften ansvarlighet når den sier hvem disse er som kan ha «tjenestlig 
behov» og hvordan for eksempel e-postadresser og telefonnummer skal registreres. 
 

Dagsregister 
Høringsnotatet har et eget kapittel om Dagsregister i de enkelte kirker. Pr. i dag er 
det ingen formelle krav om dagsregister. Mange steder fungerer dagsregisteret som 
en kontrollinstans i forhold til endelig årsstatistikk.  
Agder og Telemark bispedømmeråd støtter kirkerådets forslag om å droppe krav om 
eget dagsregister, samtidig at en opprettholder kravet til Kirkelig fellesråd om å ha 
rutiner som fanger opp alt nødvendig tallmateriale for registeret og statistikken.  

 
Statistikk 
Bispedømmerådet mener det fremdeles er ubrukte muligheter gjennom 
medlemsregisteret til å forbedre menighetens årsstatistikk. Fremdeles er det for 
mange rapporteringssystem som ikke korresponderer med hverandre. Det blir ekstra 
tydelig i forhold til trosopplæring og hva som skjer i menighetens regi i løpet av uka.  
Det bør fortsatt arbeides med en forenkling og forbedring av registrering og 
rapportering av kirkelig virksomhet / kirkelige handlinger.   
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Oppsummering 
Bispedømmerådet takker for arbeidet med forskrift om Den norske kirkes 
medlemsregister. Bispedømmerådet har ikke konkrete forslag til endringer i 
forskriften og viser for øvrig til kommentarene i høringssvaret. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Tormod Stene Hansen  
stiftsdirektør Erling Jakobsen 
 diakonirådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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