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Den norske kirke 

Kirkerådet 

Postboks 799 Sentrum 

1006 Oslo 

post.kirkeradet@kirken.no  

Tromsø, den 02.05.2017 

 

 

Høring – Den norske kirkes medlemsregister 

 

Vi viser til deres brev av 31.03.2017 vedr høringsnotat om forskrifter om Den norske kirkes 

medlemsregister. Domprost og kirkeverge i Tromsø har med dette innspill og spørsmålsstillinger vi 

ønsker tatt med i videre arbeid. 

S. 9 siste avsnitt: 

«… IT-systemer som har en databehandlingsavtale med Kirkerådet». 

Vi ønsker at Kirkerådet skal definere hvilke IT-systemer dere har avtale med, eller hvilke krav som 

stilles til slike systemer. Selv bruker vi Agrando i vårt arbeid. 

s.10: 

§6: Vi mener det er behov for avklaring hva som menes med begrepet «familietilhørighet». 

§6 a):   Ordet «nøddåp» bør erstattes med «nøddåp og/eller hjemmedåp». Hjemmedåp som ikke er 

forbundet med noen nødsituasjon, er en ikke uvanlig dåpsform i Nord-Norge. 

§6 c): Vi mener det ikke er ønskelig å ha med forlovernes navn ved registrering av vigsel. Det er 

bl.a. ikke noen krav at det er de samme som stiller som forlovere i kirken som skal signere på 

forlovererklæringen. Vår kontrollmulighet er dermed begrenset. 

s.11: 

§8: Igjen er det viktig å ha definert hvilke datasystemer som av Kirkerådet tillates benyttet, jfr 

første punkt. Videre støtter vi avsnittet om at slik lokal informasjon slettes etter en begrenset 

periode, men ser at vi lokalt har behov for for eksempel tilgang til konfirmantinformasjonen 

inntil 2 år etter gjennomført konfirmasjon. 
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På generell basis: 

Kan det være et behov for at personer med adgang til Den norske kirkes medlemsregister skal kunne 

forevise vandelsattest, evt at det er krav om signering av taushetserklæring. 

Parallelt med dette bør begrepsbruk klargjøres, bl.a. at uttrykket «kirkebokfører», jfr. definisjon i § 3, 

endres slik at begrepet blir selvforklarende. Det forutsettes at samme endring også foretas i 

kirkeloven og i tjenesteordningen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tromsø Kirkelige Fellesråd    Tromsø domprosti  

 

Nils H. Opsahl      Kjell Y. Riise 

Kirkeverge      Fung. domprost 
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