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Skien kirkelige fellesråd vedtok i sitt møte 14.06.2017 å sende følgende høringsuttalelse til Forskrift 

om Den norske kirkes medlemsregister: 

 

Skien kirkelige fellesråd viser til brev fra Kirkerådet datert 31.03.2017, deres ref 17/01090-5 it934. 
Fellesrådet takker for muligheten til å avgi høringssvar og har gått igjennom Forslaget til forskrift om 
Den norske kirkes medlemsregister. Fellesrådet har ikke juridisk kompetanse til å gå inn i de konkrete 
juridiske forutsetningene og konsekvensene av disse. Men vi har noen innspill og viser i det følgende 
til Forslaget og dets innledning. 
II Personvern 

a. Hjemmelen i lov og samtykke skal forstås eksklusivt. Når Den norske kirke har rett til å 

registrere kirkelige handlinger som dåp, forstår vi det slik at man da også har rett til å 

registrere faddere. 

b. Opplysninger ut over det loven gir anledning til å registrere i medlemsregisteret, registreres i 

andre systemer, dvs. fagsystemer. Dette gjelder f.eks. konfirmanters allergier, slik det nevnes 

i Forslaget. Adgang til fagsystemene er begrenset, slik at personvernet på en måte er 

ivaretatt. Det bør komme en veiledning for hvordan og når nevnte opplysninger skal slettes. 

Det er neppe behov for en kontrollinstans. 

V Dagsregister 
a. Menigheten har plikt til å føre statistikk. Det er viktig at det legges til rette for at opplysninger 

i statistikken blir lagret slik at den er vederheftig også ut over den enkelte menighet, dvs. kan 

brukes på regionalt og nasjonalt plan. 

b. Skjema for hva menigheten skal rapportere endres stadig. Endringene må meldes minst ett år 

på forhånd slik at menigheten kan føre en statistikk som tar opp det som skal rapporteres. 

c. OBS. «Fanen/Valget» Statistikk bør tilbake i registrene. 

VII Forslag til forskrift 
a. §3. Definisjoner. Til pkt a. Støtter forslaget om kun å bruke betegnelsen «medlemsregister» 

b. §6. Opplysninger som skal registreres. Til pkt c. Dagens skjema/prøvingsattest inneholder 

ikke navn på forlovere. Kravet til samtykke hindrer vel ikke at disse opplysningene innhentes? 

c. §7. Tilgjengelighet. Forslag til ny tekst i første avsnitt: «medlemsregisteret skal gjøres 

tilgjengelig for Kirkerådet, biskopene og bispedømmerådene, de kirkelige fellesråd, 

menighetsråd og de ansatte i nevnte organer.» I personvernet er man opptatt av 

formålsglidning. Dette er negativt. Uttrykket «personer med tjenstlig behov» kan åpne for 

formålsglidning. 

d. §12. Informasjonssikkerhet. Til pkt a, sikring av kopier. Tenker man her at det skal lagres 

papirkopier? Eventuelt hvor lenge før de makuleres? 
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