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NIDAROS BISPEDØMME - HØRING FORSKRIFT OM MEDLEMSREGISTER 

Samfunnet er i stadig endring i forhold til personvern, internasjonalisering og datasikkerhet. 
Det er viktig at Den norske kirke er oppdatert med tanke på de aktuelle utfordringer her. 
Nidaros bispedømme v/bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses i Bispemøtet mener 
forslaget til ny forskrift om medlemsregister bidrar til dette. 
 
Det vises til høringsbrev og –notat av 31. mars 2013 der høringsinstansene blir bedt om å 
uttale seg om den nye forskriften. Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses avgir 
felles høringsuttalelse. 
 
Vi vil først understreke behovet for et oppdatert regelverk. Det har skjedd en rivende 
utvikling, både innad i Den norske kirke (DNK) og i samfunnet for øvrig. Digital utvikling har 
gjort personvern og behandling av personopplysninger til et stadig mer grenseoverskridende 
og internasjonalt tema. 
Dette er de viktigste utviklingstrekkene:   
 

1. Overgang til digitalt medlemsregister 

2. Ny/oppdatert personvernlovgivning 

3. Økt behov for datasikkerhet, både nasjonalt og globalt 

Forslaget til ny forskrift fra Kirkerådet, og formuleringene i de ulike paragrafene, svarer godt 
til dette. Det er avgjørende at de rutiner som ligger i forskriften, innarbeides i alle ledd, slik at 
informasjonssikkerheten ivaretas. 
For Den norske kirke er det også et sentralt moment at en slik forskrift bidrar til troverdighet 
utad. I ytterste konsekvens, kan manglende sikkerhet og personvernfokus føre til at 
medlemmer forsvinner, eller at folk vegrer seg for å melde seg til kirkelige handlinger. 
Hvordan opplysninger behandles, handler derfor om mer enn rutiner. Et eksempel på en 
vurdering som vi av den grunn mener bør gjøres, er hvorvidt all lokal statistikk/ 
dagsregistrering bør utføres på samme vis i hele DNK. Kirkerådet anfører på s. 6 i 
høringsnotatet at det fremdeles ikke er noe krav om likelydende praksis i de forskjellige 
menighetene. Vi vil anføre at en universell praksis på dette området vil gi ytterligere 
troverdighet til Den norske kirkes informasjonsbehandling. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Gunn Karlsaune  
Stiftsdirektør Magne Vik Bjørkøy 
  Kultur- og kommunikasjonsrådgiver 
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