DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet

Oppdatert 22. november 2021
Arkivkode: 21/01347-22

Regler for innmelding i og utmelding av Den norske kirke
m.m.
Fastsatt av Kirkemøtet 14. november 2021 med hjemmel i kirkeordning 30. mars 2019 for Den norske
kirke § 4 femte ledd.

§ 1. Innmelding
Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til
Kirkerådet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på
siste bosted i Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som
melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende
opplysninger:
a)
fullt navn ifølge folkeregisteret,
b)
bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c)
fødselsnummer (11 siffer),
d)
navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får
virkning for disse,
e)
sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,
f)
opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i Norge er
brakt til opphør.
En innmelding som mangler opplysningene i første ledd bokstav d, er likevel gyldig.
Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig innmelding skal være
underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter nærmere bestemmelse
om dette gitt av Kirkerådet.
Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at kirkeordningens vilkår er til
stede.
§ 2. Utmelding
Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller
til Kirkerådet. Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:
a)
fullt navn ifølge folkeregisteret,
b)
bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c)
fødselsnummer (11 siffer),
d)
navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får
virkning for disse.
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller autentisert
etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.
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§ 3. Registrering av tilhørighet
Et barn registreres som tilhørig når foreldrene melder barnet som tilhørig i Den norske kirke.
Foreldrene må gi slik melding også når barnet anses å høre inn under Den norske kirke fra
fødselen. Melding kan gis selv om bare en eller ingen av foreldrene er medlem av Den norske
kirke. De som melder barnet inn som tilhørig, skal gi følgende opplysninger:
a) fullt navn ifølge folkeregisteret,
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c) fødselsnummer (11 siffer).
Melding etter første ledd skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til kirkebokføreren
på barnets bosted eller til Kirkerådet. Meldingen skal være underskrevet av dem som har
foreldreansvaret, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Er
barnet bosatt i utlandet, gjelder regelen i § 1 første ledd annet punktum tilsvarende.
Når barnet har fylt 18 år uten å ha blitt medlem av Den norske kirke, faller tilhørigheten
bort. Personer som har fylt 15 år, kan selv sende melding om at tilhørigheten skal opphøre. Det
samme kan de som har foreldreansvaret for et barn under 15 år.
Ved melding om tilhørighet skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at kirkeordningens
vilkår er til stede.
§ 4. Saksbehandlingstid
Henvendelse om inn- eller utmelding til kirkebokfører bør besvares innen 14 dager i form av
attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.
Henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av attest som viser at
inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som Kirkerådet bestemmer.
Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende ved melding om tilhørighet og opphør av
tilhørighet.
§ 5. Varsling
Når inn- og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det så snart som mulig gis melding til
kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet.
Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt sørge for at det blir tatt kontakt med den som er
innmeldt.
Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende ved melding om tilhørighet og opphør av
tilhørighet.
§ 6. Ikrafttredelse
Reglene trer i kraft straks.
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