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DEN NORSKE KYRKJA 
Dovre kyrkjelege råd 

 
 
Dovre kyrkjelege råds høringsuttale til forskrift om DNKs medlemsregister 
 
 
II.  Personvern – Personopplysninger 
Viktig at personvernet styrkes i ny forskrift. Vi reiser spørsmål om hva og hvordan 
medlem med skjult adresse håndteres/vises? Om de framkommer i et lite sokn 
avslører bosted, men dersom de ikke vises kan det tolkes som at de ikke er medlem.  
 
III. Ansvarsfordeling - Lokalt behandlingsansvar 
Kirkebokfører og lokalt behandleransvar er i praksis den samme i små fellesråd. 
 
IV. Informasjonssikkerhet og § 1. Formål bokstav c 
Høringsnotatet sier om integritet: «Informasjon er korrekt og pålitelig og skal ikke 
urettmessig endres eller slettes.» 
Dette er ikke slik vi opplever registrene i dag. Det er feil om bl.a. familietilknytning. 
Mulig dette skyldes feil og mangler fra folkeregisteret? Personer som alltid har vært 
medlem og boende i soknet er ikke oppført i manntallet – også etter manuell 
registrering. Registeret må være korrekt, det er vesentlig for kirkas omdømme. Det 
blir også forbildet og nivået for alt registreringsarbeid lokalt. 
 
V. Dagregister 
Løpende føring av dagregisteret er grunnlaget for at den pålagte årsstatistikk skal 
være pålitelig. Det bør være pliktig å føre dagregister.  
 
§3. Definisjoner 
Kirkeboken hadde informasjon om både kirkelige handlinger og inn/ut-meldinger. 
Medlemsregister som begrep er avgrenset i forhold til begrepet kirkebok, både internt 
og for menigheten. Vi mener E-kirkebok er et bedre og mer dekkende begrep. 
 
§ 5 Registreringsplikt og § 10 Ajourhald 
Det er behov for at fagprogram ivaretar bedre forskriften, bl.a. med automatisk 
sletting av opplysninger etter at behovet for registrering er over (allergi m.v.). Vi ser 
det som positivt at Kirkerådet vil jobbe videre med dette.  
 
§ 9.Utlevering av opplysninger fra medlemsregistret 
Behov for avklaring av hvem som kan defineres under «eller som saken ellers direkte 
gjelder». Kan barn få tilgang til informasjon om sine foreldre ekteskap (dato og 
forlovere) og foreldre informasjon om voksne barns dåp og faddere? 
 
§ 14. Kirkerådets myndighet til å gjøre endringer i forskriften 
§-en bør fjernes. Kirkerådet er part i forskriften idet ansvar for behandlingsansvaret 
for DNKs medlemsregister er delegert fra Kirkemøtet til Kirkerådet. Endringer i 
forskriften bør behandles som forskriften med høring. 
 
 
Utover overstående kommentarer og innspill støtter vi foreslått forskrift og de 
merknader som Kirkerådet har i sitt høringsnotat. 
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