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Høringssvar - Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 

Hamar bispedømmeråd har i møte 7. juni 2017 behandlet høringen om forskrift om Den 
norske kirkes medlemsregister. Hamar bispedømmeråd støtter i all hovedsak forslaget til 
forskrift, men ønsker å komme med følgende innspill/kommentarer: 
 
Lokalt behandlingsansvar 
Kirkerådet skriver at det vil være opp til lokal behandlingsansvarlig å velge elektroniske 
verktøy for planlegging og registrering av kirkelige handlinger blant de leverandørene som 
sentral behandlingsansvarlig har inngått databehandleravtaler med. Hamar bispedømmeråd 
vil peke på at det i fremtiden bør tilstrebes å få ett system som er felles for hele Den norske 
kirke. Mye av usikkerheten og feil i registreringsrutiner kan skyldes at det finnes flere 
systemer å forholde seg til. Sentral behandlingsansvarlig bør gi føringer på hvilket system 
som skal velges. Dette er også i henhold til Den norske kirkes IKT satsning, der det ønsket 
et enhetlig system jf. Intranettet Kirkebakken. 
 
Internkontroll 
Det fremheves i høringsbrevet viktigheten av internkontroll i henhold til 
Personopplysningsloven. Det er bra med fokus på interkontroll, men det nevnes ikke 
hvordan dette i praksis skal gjennomføres. Det bør spesifiseres hvem som skal gjøre dette 
og hvor ofte det bør være en internkontroll.  
 
Dagsregisteret 
Kirkerådet legger ikke opp til at det skal stilles krav om at menighetene skal føre et fysisk 
dagsregister, men utelukker ikke at det i fremtiden vil bli utviklet en modul for 
dagsregistrering felles for alle menigheter i Den norske kirke. Hamar bispedømmeråd mener 
at en slik modul bør tas tak i nå. Skal det være fruktbart å føre statistikk må det sørges for at 
dette gjøres likt over hele landet, og gode rutiner med registrering av de kirkelige aktiviteter 
er derfor et viktig redskap. Å føre et dagsregister, gjerne rett etter en kirkelig aktivitet, vil 
sikre at tallene blir mer presise og dermed kvalitetsikre årstatistikkarbeidet. Det er da viktig 
at dersom menigheten bruker et dagsregister så må dette oppbevares forsvarlig og ikke 
ligge åpent for tilfeldig besøkende i sakristiet.  
 
§ 1 Formål  
«prestens arbeid» bør endres til eksempelvis «prestens og menighetens arbeid». Det er ikke 
slik at prestene alltid er med under arbeid med f.eks. barne- og ungdomsarbeidet, og 
forskriften bør derfor speile dette.  
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§ 3 Definisjoner 
Under pkt d) bør det fremheves at kirkebokfører har det «pastorale ansvaret for kirkelige 
handlinger.» Dette harmonerer mer med at det ikke alltid er kirkebokførende prest som 
gjennomfører handlingene. Dette er også i henhold til beskrivelsen gitt til § 3 bokstav d) i 
høringsbrevet der det står at kirkebokfører har det pastorale ansvaret for kirkelige 
handlinger.  
 
§ 4 Behandlingsansvar 
I dag har ansatt(e) på bispedømmekontorene, regionalt nivå, rolle som lokal administrator, 
med mulighet for å opprette tilganger og gjøre endringer i medlemsregisteret på regionalt og 
lokalt nivå. Forhold rundt dette bør ivaretas i forskriften. 
 
§ 6 Opplysninger som skal registreres 
I kommentaren til første ledd, pkt a) står det at «adresse» betyr at Den norske kirke har 
hjemmel til å registrere epostadresse i registeret. Dette er ikke selvforklarende, og Hamar 
bispedømmeråd mener det godt kan stå bostedsadresse/postadresse og epost i selve 
forskriften for å tydeliggjøre hva dette betyr.  
 
I tredje ledd står det «Dersom den registrerte ikke venter på å få tildelt fødselsnummer, skal 
handlingen registreres på vedkommendes navn». I kommentaren fremheves det at dette kan 
gjelde i de situasjoner der verken en eller begge av ektefellene er norske statsborgere. 
Hamar bispedømmeråd mener dette må kunne presiseres noe tydeligere i forskriften, blant 
annet at den registrerte da ikke vil kunne innskrives som medlem i Den norske kirke da 
vedkommende ikke er «bosatt i riket» jf. kirkeloven § 3 nr. 1.  
 
Det som noteres i medlemsregisteret må være hensiktsmessig og formålstjenlig. Det bør 
f.eks. unngås å opplyse om midlertidig bosted for mennesker i krisesituasjoner.  
 
§ 8 Overføring av opplysninger til andre registre 
Hamar bispedømmeråd vil fremheve Hamar ungdomsråd i deres uttalelse om at behandling 
av personlige opplysninger er ivaretatt i høringsnotatet. Dette gjelder spesielt når 
opplysninger trekkes ut av medlemsregisteret til bruk i ulike trosopplæringstiltak.  
 
Hamar bispedømmeråd har videre noen kommentarer til dette punktet.  
 
Lokal behandlingsansvarlig er avhengig av å bruke medlemsregisteret i sitt daglige virke. I 
kommentaren henvises det til at mellomlagring av informasjon knyttet til kirkelige handlinger 
aksepteres inntil denne handlingen er gjennomført. Hamar bispedømmeråd spør om dette 
også vil gjelde andre aktiviteter slik som eksempelvis babysang. Dette er tiltak som ikke 
nødvendigvis er knyttet til en kirkelige handling, men hvor det trengs å lages deltakerliste 
osv. Det er altså flere ting i menighetens daglige virke som det trengs mellomregistering fra 
medlemsregisteret.  
 
Det er også noe uklart hva øvrige lovlig registre for soknet innebærer. Hvilke kriterier settes 
for uttrekk og lagring fra medlemsregisteret? Dette kan gjøres veldig ulikt, og det bør derfor 
være et begrenset antall personer som har tilgang til medlemsregisteret og har mulighet for 
mellomlagring.  
 
Hamar bispedømme spør også om hvem det er som følger opp at slik informasjon blir slettet 
etter den begrensede perioden, da dette kan ha blitt lagret på ulike måter lokalt og hos 
ansatte. Hamar bispedømmeråd støtter også Hamar ungdomsråd i at Kirkerådet må sørge 
for at opplysninger som ikke er omfattet av medlemsregisteret (som allergi, sykdommer etc.) 
systematisk blir slettet av kirkens ansatte ved endt arrangement.  
 
Viktig også som Hamar ungdomsråd påpeker, at navn på mindreårige kan også være 
sensitiv informasjon. Dette kan være utfordrende med tanke på barn i fosterhjem etc. Her 
må kirken være oppmerksomme. 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen  
stiftsdirektør e.f Kenneth Hansen 
 teologisk rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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