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Høringsvar vedrørende elektronisk lagring av kirkelige handlinger -
endringsforslag til forskrift om DNKs medlemsregister

Det vises til departementets brev av 16. september 2011 vedrørende høring om
elektronisk lagring av kirkelige handlinger - endringsforslag til forskrift om DNKs
medlemsregister.

Bispedømmerådet behandlet saken på sitt møte 24. oktober 2011 og fattet følgende
vedtak (sak 078/11):
"Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen utarbeide et høringssvar der
bispedømmerådet slutter seg til følgende:

-

å åpne for at kirkebokopplysninger knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og
gravferd kan registreres i en ny handlingsmodul til Den norske kirkes
medlemsregister.

-

at ordningen for føring av medlemsregisteret også skal gjelde for elektronisk
registrering av kirkebokopplysninger.

-

at kirkebokførende prest får ansvaret for å gi melding om kirkelige handlinger, i
tillegg til inn- og utmeldinger, til den som fører medlemsregisteret lokalt for det
enkelte sokn.

-

at det blir lagt opp til en overgangsordning der de gamle kirkebøkene føres
parallelt med elektronisk registrering av kirkebokopplysninger."

For øvrig har vi følgende kommentar til endringsforslag til forskrift om DNKs
medlemsregister:
Til kt 7.2. Re istrerin
Personnummer på faddere har aldri vært registrert, så det ville heller ikke vært naturlig å
gjøre det nå, men vi mener det mangler noe vesentlig i det nye forslaget.

Forslag til § 2 nytt andre ledd skal lyde:
Registrering av kirkelige handlinger, jf. § 1 andre ledd, skal omfatte følgende
opplysninger:
a) dåp: navn på den døpte og navn på foreldre og faddere".
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Vi antar det må være en forglemmelse, da det er et poeng å få med fødselsnummer på
den døpte og også fødselsdato på foreldre. Vi foreslår derfor at § 2 nytt andre ledd i
stedet skal lyde:

Registrering av kirkelige handlinger, jf § I andre ledd, skal omfatte følgende
opplysninger:
a) dåp: navn og fødselsnummer på den døpte og navn og fødselsdato på foreldre
og navn på faddere".
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