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

Det vises til departementets høringsbrev av 19. september 2011, om elektronisk
registrering av kirkelige handlinger — endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes
medlemsregister.

Kirkerådet vil i hovedsak gi sin tilslutning til de foreslåtte endringer, og noterer at
departementet legger til grunn en fortsatt registrering av de opplysningene som
kirkebøkene, slik de i dag er utformet, gir grunnlag for. Kirkerådet imøteser et mer
tjenlig system for registrering og bruk av opplysninger vedrørende kirkelige handlinger.

Kirkerådet har følgende kommentarer til enkelt unkter i forslaget:

Pkt 7.2 Registrering av opplysninger — faddere mv.

• ved  dåp  ønsker Kirkerådet at også fødselsnummer på dåpsbarn og foreldre
registreres, samt dato og sted for dåpen.

• ved  vi2sel  anser ikke Kirkerådet at det er nødvendig å registrere dåpsdato på
brudefolkene, da dette ikke har betydning for selve vigselen. I forhold til evt.
betaling for bruk av kirken, er det aktuell medlemsstatus som er avgjørende.

• ved  gravferd  ønsker Kirkerådet i tillegg at dato og sted for gravferdsseremoni
registreres. (se nærmere under pkt. 7.8)

Pkt 7.8 Ajourhold av registeret

•  I forslag til endring i medlemsregisterforskriften § 8 foreslår Kirkerådet at
begrepet  jordfestelse  i siste setning, vurderes byttet ut med begrepet
gravferdsseremoni. I dagens kirkebøker brukes konsekvent jordfestelse som
begrep, da det tidligere var pålagt at alle døde måtte jordfestes. Begrepet er
nesten borte i dag, og man bruker heller begrepet jordpåkastelse, som er en
viktig del av gravferdsseremonien. Jordpåkastelsen er en del av gravferds-
seremonien i gravferdsordningen fra 2003, enten jordpåkastelsen foregår inne i
kirken/kapellet som avslutning på gravferdshandlingen, eller ute på kirkegården
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når kisten senkes. Det kan i visse tilfeller forekomme at jordpåkastelsen foregår i
et annet sokn enn der gravferdsseremonien har funnet sted, ved at kisten blir
fraktet dit og jordpåkastelsen foretas i forbindelse med senkningen enten samme
dag eller en av de nærmeste dagene. En vil da kunne få to datoer, en for
gravferdsseremonien og en for jordpåkastelsen. Det er uheldig at det kan oppstå
usikkerhet om hva som skal registreres. Vi anser det derfor mest saksvarende å
benytte begrepet gravferdsseremoni, og ikke jordfestelse. I de tilfeller der
jordpåkastelsen finner sted i annet sokn, vil det kunne registreres i
merknadsrubrikken.

Pkt. 8 Økonomiske og administrative konsekvenser

• Kirkerådet vil påpeke at selv om ansvaret for rnedlemsregisteret også i dag
ligger til Kirkemøtet v/ Kirkerådet, vil en utvidelse av registeret med en egen
handlingsmodul medføre økte årlige kostnader i form av både system- og
vedlikeholdsutgifter, samt økt behov for brukerstøtte. Kirkerådet forbeholder
seg derfor muligheten til å komme tilbake til spørsmålet om inndekning av disse
ekstrautgiftene på et senere tidspunkt.
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