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”Forskrift om den norske kirkes medlemsregister” – høringssvar. 
 
NAM har i sak 34/17 drøftet Høringsnotatet (Deres ref: 17/0190-5 it934 av 

31.03.2017) og i sak 46/17 fattet følgende vedtak: 

 
  

Den norske kirke (DNK) er fra 2017-01-01 ikke lenger statskirke, men 

etter NAMs syn en medlemsorganisasjon der hoveddelen av medlemspleien må 

utføres av medlemmene selv, primært organisert ved menighetsrådenes og 

sokneprestenes innsats. I administrasjonen av slikt organisasjonsarbeid er en 

medlemsliste et effektivt og velfungerende hjelpemiddel. I et menighetsråd bør 

minimum leder, kasserer og sekretær ha oversikt over medlemmene på egen PC i 

et verktøy med sorteringsmuligheter på navn, fødselsdata og all egnet 

kontaktinformasjon. For oss seks representanter i NAM som skal skaffe 

hjelpere til de kirkelige handlinger i gudstjenester, trosopplæringstiltak og 

menighetsliv generelt, virker det meningsløst om ikke DNKs register skal kunne 

forsyne oss med opplysninger slik at vi unngår dobbeltarbeid for å kunne 

kontakte de 2175 medlemmene vi har i Norderhov og Ask sokn.  

Vi ser at det er viktig å sikre konfidensialitet og integritet, men minner 

om at et menighetsråd (til forskjell fra de geistlige og kirkelige ansatte) er valgt 

av, og således allerede gitt tillit av soknets medlemmer. Vi behøver ikke annet 

enn de standardopplysninger som alle andre medlemsorganisasjoner trenger i 

kontaktarbeidet sitt, mao et utdrag av registeret vi kan kalle en medlems-

liste, primært oversendt i et operativt Excel-regneark. NAM mener at operative 

medlemslister er så sentrale for et effektivt menighetsarbeid at vi vil be om at 

menighetene i DNK alltid blir oppført som høringsinstans når saker som angår 

medlemsregisteret skal behandles i organisasjonen. 
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NAM ønsker en medlemsliste som har kolonner for: 

Løpenummer 

Etternavn 

For- og mellomnavn 

Fødselsdata (åååå-mm-dd - ISO-standard !)  

Kode for familietilhørighet 

E-adresse 

Telefonnummer (mobil/fastnummer) 

Gatenavn/nr. 

Postnummer 

Poststed 

- og selvfølgelig alle regnearkets funksjonaliteter i både rader og kolonner. 

 

NAM slutter seg til forslagsteksten i den fremlagte ”Forskrift om den 

norske kirkes medlemsregister”, med noen endringer i §§ 1, 3 og 8, se 

nedenunder. 

 
 

For Norderhov & Ask menighetsråd 

 

 

 

 
 

 

      Tove-Marthe S. Nyhuus 

 

 

 

 
Målet for arbeidet i Norderhov & Ask menighetsråd er ”Mer himmel på jord” 
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Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister, - endringsforslag: 

 
§ 1. Formål  

Formålet med denne forskriften er å:  
a) tilrettelegge for bruk av medlemsregisteret i menighetenes og prestenes arbeid, ved 
innkalling til menighetsmøter, kontaktarbeid for tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale 
tiltak, innsamlingsarbeid, barne- og ungdomsarbeid og i forbindelse med øvrige tiltak for å 
ivareta de kirkelig organers ansvar etter kirkeloven,  
b) bidra til forsvarlig forvaltning og oppfølging av medlemskap i Den norske kirke, herunder 
sikre riktig grunnlag for kirkelig manntall og offentlige myndigheters kontroll av Den norske 
kirke etter lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 
64 om tilskott til livssynssamfunn, og  
c) sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i Den norske kirkes medlemsregister, og 
at regler gitt i og i medhold av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsloven) med forskrifter etterleves.  
 
§ 3. Definisjoner  

I denne forskriften forstås med:  
a) medlemsregister: Den norske kirkes elektroniske opplysninger om medlemmer og 
tilhørende, kirkelige handlinger samt inn- og utmeldinger,  
b) sentral behandlingsansvarlig: den som er ansvarlig for all behandling av 
personopplysninger i medlemsregisteret, og som bestemmer hvilke hjelpemidler som skal 
brukes,  
c) lokal behandlingsansvarlig: den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger 
på fellesrådsnivå,  
d) kirkebokfører: den som er ansvarlig for å gjennomføre kirkelige handlinger,  
e) kirkelige handlinger: dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd,  
f) fellesråd: fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.  
g) medlemsliste: Utdrag av medlemsregisteret til bruk i menighetsrådenes arbeid 
 
§ 8. Overføring av opplysninger til andre registre  
Det [kan] skal overføres opplysninger fra medlemsregisteret til soknets medlemsliste etter 
menighetsrådets permanente behov, eller til øvrige lovlige registre for soknet for en 
begrenset periode.  
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