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Horingssvar  —
Elektronisk registrering av kirkelige handlinger — endringsforslag til
forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Presteforeningen takker for muligheten til å gi innspill i forbindelse med forslag om innføring
av elektronisk kirkebok.

Presteforeningen er opptatt av at hverdagen for kirkelige ansatte skal bli mest mulig effektiv
med hensyn til administrative oppgaver. Vi ser at innføring av elektronisk kirkebok vil  være
både nyttig og hensiktsmessig i så måte. Vi ser det også som en selvsagt forutsetning at
systemet gjøres enkelt, tilgjengelig og følger alle nødvendige personvernmessige hensyn.
Dette synes å være ivaretatt.

Presteforeningen ønsker å presisere prestens rolle i ansvarsforholdene rundt ny metode for
kirkebokføring. Prester er tillagt et ansvar for sakramentsforvaltning gjennom ordinasjonen,
og har lederansvar i menigheten, jfr Tjenesteordning for menighetsprester § 10. Dette må
synliggjøres også i en ny måte å føre kirkebok på.

Den som forretter de kirkelige handlinger må også ha meldeansvar slik at de handlinger som
meldes faktisk har forekommet Vi støtter derfor at "den kirkebokførende prest får ansvaret
for å gi melding om kirkelige handlinger (...) til den som fører medlemsregisteret lokalt for
det enkelte sokn," men ønsker i tillegg å understreke prestens ansvar som kirkebokfører, jfr
Tjenesteordning for menighetsprester § 13.

Den kirkebokførende prest bør dermed ikke bare ha ansvar for å la informasjon tilflyte de som
fører kirkebok, men også godkjenne føringen i etterkant. På denne måten vil den ansvarlige



for de kirkelige handlinger også være ansvarlig for kirkebokføring. Presteforeningen har hatt
kontakt med Kirkerådet, og vet at dette er mulig å gjennomføre teknisk.

I tillegg må det sikres at prester som skal forrette kirkelige handlinger har tilgang til utskrift
av attester i forbindelse med gjennomføringen av de kirkelige handlingene. Det vil være
perioder i året eller uforutsette situasjoner som oppstår som gjør at den forrettende presten må
ha tilgang til å føre inn og skrive ut nødvendige attester uten at dette skal saksbehandles
gjennom en annen ansvarlig for registeret.

Ved en overgang til elektronisk føring av kirkeboken må organiseringen av føringen og
tilgangen til kirkeboken tilrettelegges slik at prestens ansvar blir holdt fast og gjort tydelig, og
slik at det elektroniske registeret blir et nyttig verktøy for prestenes tjeneste og ikke et
byråkratisk hinder for å kunne yte gode tjenester til de som søker til kirken.
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