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Kristiansand, 14.nov 2011

Høring om elektronisk registrering av kirkelige handlinger
endringsforsig til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.

Jeg viser til mottatt høringsmateriell, og takker for muligheten til å gi mitt svar.

Til innledningen: Jeg støtter omleggingen til elektronisk føring av kirkebøker. Det vil gi oss
et nødvendig og oppdatert system for registrering og oppbevaring av de nødvendige
opplysninger. Det fins vel ingen offentlig instans som fortsatt fører sine bøker for hånd.

Til de enkelte §:
§ 7.1:Registrering av kirkelige handlinger.

Jeg støtter det fremlagte forslaget

§ 7.2: Registrering av opplysninger — faddere mv.
Forslag til endring i medlemsforskriften § 2
Første ledd: Jeg ser ikke noen grunn til å ta bort borgerlig valgkrets på det nåværende
Tidspunkt.

Andre ledd: pkt c: Vigselsregistrering har vært ute av kirkebok siden folkeregisteret
overtok ansvar for prøving og registrering.
Men det er jo fortsatt en kirkelig handling. Derfor er det viktig at den også skal
Registreres i kirkebok.
Når det gjelder dåpsdato, så virker det unødvendig å ha med. Det har ikke vært registrert
tidligere.

§ 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7: Støtter det fremlagte forslaget

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Det er et merarbeid å skulle føre dobbelt, både i fysisk kirkebok og i elektronisk register.
I høringsmaterialet står det " I en innføringsfase må det forutsettes et visst merarbeid i
lokalmenighetene, men departementet antar at dette vil ha begrenset omfang "
Innføringsfasen er ikke definert mht tid, og det blir utvilsomt et merarbeid for den som
skal føre to registre parallelt.
Det er etter min mening, helt unødvendig å føre i fysiske kirkebøker. Det må være
tilstrekkelig å ta ut papirkopier, og legge dem i perm. Dette vil gi den nødvendige
sikkerhet, dersom det oppstår problem mht det elektroniske registeret.



Noen sokn, vil i denne tiden ellers ha behov for innkjøp av nye bøker, og det er en
unødvendig kostnad å pålegge dem.

Vennlig hilsen

Bjarne Sveinall
domprost


