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Høringssvar: Forskrift om den norske kirkes medlemsregister 

 
Oslo bispedømmeråd behandlet som sak 46/17 høringsnotatet Forskrift om Den 
norske kirkes medlemsregister og fattet følgende vedtak:  
Oslo bispedømmeråd oversender rådets kommentarer og endringsforslag til ny 
forskrift om Den norske kirkes medlemsregister innen høringsfristens utløp. 
 
 
Oslo bispedømmeråd har disse kommentarene og forslag til endring til det framlagte 
forslag til forskrift (s.6 ff i høringsnotatet) 
 
§1a: At det her gjengis fra nåværende forskrift §5 «… i prestens arbeid», bør skrives 
om til: «bruk av medlemsregisteret ved innkalling til..»,  altså stryke presten siden 
andre ansatte nå har tilgang til å bruke medlemsregisteret til deres arbeid. 
 
§3: definisjoner: 
 d) «Kirkebokfører» forklares som den som er ansvarlig for å gjennomføre 
kirkelige handlinger. I saksframstillingen vises det til at begrepet er brukt i kirkeloven 
(§37 Kirkebokføring) og i Tjenesteordning for menighetsprester (§ 13).  Kirkerådet 
foreslår at man beveger seg bort fra å bruke betegnelsen «den ansvarlige for 
kirkebokføringen» og å ikke gi begrepet «kirkebokfører» materielt innhold i ny 
forskrift.  Kirkerådet bør, som følge av dette, ta de nødvendige grep for å få 
slettet/omformulert bestemmelsene i Kirkelovens § 37 og Tjenesteordning for 
menighetsprester § 13, slik at det samsvarer med ny betydning i forskrift om Den 
norske kirkes medlemsregister. 
 
I mange bispedømmer er det en sedvane at biskopen når vedkommende er på 
visitas, foretar gjennomsyn av kirkebøker eller har en såkalt «kontorvisitas», selv om 
bestemmelsen om dette ikke lenger finnes i visitasreglementet. En endring av 
tjenesteordning for menighetsprester § 13 og en omdefinering av begrepet 
«kirkebokføring» og «kirkebokfører» vil, slik vi ser det, gi konsekvenser for 
biskopens (uformelle) tilsyn av registreringen.  Oslo bispedømmeråd ber Kirkerådet 
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å vurdere om biskopens eventuelle rett til ettersyn / tilsyn skal omtales i ny forskrift 
om Den norske kirkes medlemsregistrering, eventuelt som en note.   
 
 
Kapittel 2: Behandling av personopplysninger i medlemsregisteret 
 
§ 6. Opplysninger som skal registreres. 
 Pkt. a: «… ved dåp av voksne registreres ikke navn og fødselsnummer på 
foreldrene». Det kommer ikke fram i teksten om «voksne» refererer til religiøs 
myndighetsalder, 15 år, eller til øvrig myndighetsalder, 18 år. I merknader i 
dåpsliturgien omtales dåp av barn, større barn, ungdom og voksne, uten å 
konkretisere den alder som menes med «barn», «større barn» «ungdom» eller 
«voksen». Det kan virke forvirrende.  Oslo bispedømmeråd ber om at det i forskriften 
blir tydeliggjort hvilken myndighetsalder som legges til grunn for at den døpte 
betegnes som «voksen».  
 Pkt c: «..navn og fødselsnummer for brudefolkene». Det er naturlig at 
«brudefolkene» erstattes med et av de begrepene som brukes i vigselsliturgi 2017: 
enten «de som er blitt viet», «de som har inngått ekteskap», «ekteparet» eller «paret 
som er viet». 
 Pkt d: Oslo bispedømmeråd mener at det bør tilføyes i forskriften hvilke 
rutiner som gjelder for registering av bisettelse fra krematorium, siden «sted» og 
sokn» hvor bisettelsen finner sted, ofte ikke samsvarer med avdødes 
soknetilhørighet.  
 
Dagsregister: 
Kirkerådet legger ikke opp til at det skal stilles krav til at menighetene skal føre et 
fysisk dagsregister, men utelukker ikke at det i framtiden kan bli behov for å utvikle 
en modul for dagsregistrering felles for alle menighetene i Den norske kirke. Oslo 
bispedømmeråd vil oppmuntre Kirkerådet til å utvikle denne modulen ganske snart. 
Innsamling av statistisk materiale til årsrapporteringen lokalt og sentralt krever at det 
gjennom året er gode rutiner i den enkelte menighet. En modul for dagsregistrering 
vil hjelpe menighetene til å finne fram til de gode rutinene. 
 
Oslo bispedømmeråd har ut over dette ingen konkrete forslag til endring til punkter i 
forslaget til ny forskrift.  
------ 
Kravene til datasikkerhet endres stadig. For å oppdatere kravene i henhold til stadig 
nye pålegg og forskrifter kreves det klare linjer i ansvarsforhold. Det er viktig at 
Kirkerådet, som har sentralt beslutningsansvar, har de nødvendige fullmakter fra 
Kirkemøtet til å oppdatere kravene. Forskriften må stadig kvalitetssikres opp mot nye 
krav for datasikkerhet og Datatilsynets påbud. Oslo bispedømmeråd regner med at 
den nødvendige kontrollen av sentralt beslutningsansvarlig utøves av Datatilsynet. 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Elise Sandnes e.f.  
stiftsdirektør Gry Friis Eriksen 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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