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Høringsuttalelse om elektronisk registrering av kirkelige handlinger -
endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Det har lenge vært klart at registersystemene i Den norske kirke trenger revisjon, samtidig som det er
åpenbart at forvaltningen krever langsiktighet og stor oppmerksomhet på brukervennlighet og ryddig
behandling av sensitive opplysninger.
Registrering av vigsel har siden 2004 hatt egne rammer, ved siden av de øvrige kirkelige handlinger. De
senere år er det blitt stadig vanligere med parallelle arkiv — både elektronisk og i fysisk kirkebok.
Det synes nyttig at registervirksomheten samordnes, og forhåpentlig kan dette bidra til et sikrere og
ryddigere system.

Med det selvsagte forbehold at personvernet er ivaretatt og det velges driftssikre tekniske løsninger,
ønsker jeg samordningen velkommen — med et felles elektronisk register/arkiv i en ny handlingsmodul.

Innenfor dagens kirkeordning er det ryddig at det fortsatt er et selvstendig ansvar for sokneprestene, for
innhenting og bruk av informasjon tilknyttet Den norske kirkes aktivitet.
I lang tid har det vært menighetsråds/fellesrådstilsatte som i praksis har ivaretatt føring av kirkebok og
oppfølging av kirkelig registrering av virksomhet, i forståelse med sokneprest. I oppfølgingen av
menighetsråd/fellesråds oppdrag, er det også nødvendig å kunne bruke registrene for å holde kontakt med
kirkens medlemmer
Samarbeid mellom "embete og råd" er selvsagt fortsatt nødvendig — også på dette området.

Det er et stort skritt, historisk sett, å avskaffe kirkebøkene som fysiske protokoller. Det er også en
risikabel sak. Kirken har forvaltet en viktig del av norsk historie gjennom kirkebokføringen, og det er
fortsatt aktuelt å ivareta dette anliggendet. Likevel: bokføring og registervirksomhet er ikke Kirkens
hovedsak, og vi må velge løsninger som fungerer i dag, og tar i bruk dagens virkemidler.
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