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Tilkjenning av medlemskap – iverksetting av 
regelverk 
 
 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2021 vedtok på grunnlag av kirkeordningen § 4 regler om tilkjenning av 
medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er norsk statsborger (KM 
18/21). 
 
På grunn av noen tekniske utfordringer knyttet til registrering av disse medlemmene, 
bestemte Kirkemøtet at reglene skulle tre i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. 
Disse forholdene har nå funnet sin løsning, og regelverket er klart for å tre i kraft. 
 

Forslag til vedtak 
Regler for tilkjenning av medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er 
norske borgere bosatt i utlandet, fastsatt av Kirkemøtet 14. november 2021, trer i 
kraft straks. 
 
 
 
 

  



  

Saksorientering 
Da sak KM 19/21 ble behandlet i Kirkemøtet, hadde komiteen følgende merknad:  
 

Komiteen er gjort oppmerksom på at det er flere tekniske og administrative 
utfordringer for personer uten statsborgerskap eller fast bopel, knyttet til å 
registrere disse i det ordinære medlemsregisteret. Dette registeret er basert på 
folkeregisteret, og er avhengig av at den enkelte er registrert på grunnlag av 
personnummer. Den gruppen det her er snakk om kan ikke registreres på 
denne måten. De vil derfor heller ikke kunne innføres i det ordinære 
manntallet som ifølge valgreglene for Den norske kirke er nødvendig for å 
kunne stemme og være valgbar. En tilpasning av det elektroniske 
medlemsregisteret for å ivareta disse utfordringene, vil ha betydelige 
kostnader. Det er i tillegg en utfordring at denne gruppen ikke kan tas med i 
beregningsgrunnlaget for tildeling av statsstøtte. 
 
Komiteen anser det ikke som forholdsmessig å gjennomføre tilpasninger i det 
elektroniske medlemsregisteret, men legger til grunn at Kirkerådet vil kunne 
etablere en alternativ praktisk ordning for registerføring som ivaretar 
hensynene i saken. Som en følge av disse uklarhetene, foreslår komiteen at det 
aktuelle regelverket, i stedet for å innføres straks, blir innført fra den tid 
Kirkerådet bestemmer. Slik kan Kirkerådet kvalitetssikre at de nødvendige 
tilpasninger blir gjort. 

 
Kirkerådet har utredet saken nærmere og kommet frem til at en del av de personene 
det her er snakk om, sannsynligvis vil være oppført med et D-nummer, selv om de 
ikke har lovlig opphold i landet. Disse vil kunne registreres i medlemsregisteret på 
vanlig måte, og de vil dermed kunne stemme og være valgbare ved kirkevalg.  
 
Det vil ikke være mulig å registrere personer som ikke har D-nummer (eller 11-sifret 
fødselsnummer) i det ordinære medlemsregisteret. Kirkerådet vil derfor registrere 
medlemskapet for disse i en egen mappe i arkivet, Public 360. Disse vil så motta et 
brev fra Kirkerådet som dokumentasjon på at de er registrert som medlemmer. Ved 
kirkevalg vil også det soknet vedkommende medlem er tilknyttet, motta et brev som 
bekrefter at vedkommende er medlem av Den norske kirke og kan stemme ved 
valget.  
 
Ettersom personer i denne siste gruppen ikke vil være registrert i det alminnelige 
medlemsregisteret, vil de heller ikke stå i det kirkelige manntallet, noe som 
innebærer at de ikke vil være valgbare til kirkelige ombud. En teknisk løsning som 
kunne ivaretatt behovet for valgbarhet for disse, er vurdert som for kostbart sett i 
sammenheng med de svært få personene det vil gjelde. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Oppfølging av vedtaket vil ikke medføre vesentlige økonomiske eller administrative 
konsekvenser, og vil skje innenfor rammen av Kirkerådets normale 
sekretariatsfunksjoner. 
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