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Høring om elektronisk registrering av kirkelige handlinger — endringsforslag til forslag om
Den norske kirkes medlemsregister

Høringssvar fra prosten i Arna og Åsane

1. Generell tilslutnin til orsla ets rinsi er
Ordningen med at føringen av kirkens medlemsregister også skal gjelde for elektronisk registrering
av kirkebokopplysninger bør snarest innføres.

2 Hørin snotatets kt 2.4 om kirkens satsin or en elles IKT-strate i  er veldig viktig for å  fa  dette
på plass. Det er forutsatt at ny modul for elektronisk registrering av kirkebøker skal være på plass
innen januar 2012, altså om et par måneder. Hvordan henger den mangelfulle framdriften på IKT-
satsing (jfr. årets stasbudsjett) sammen med dette?

3  S esielle kommentarer vedrørende re istrerin av kirkeli e vi sler.
Fra 1.oktober 2004 ble det innført nytt regelverk om prøving av vilkårene for å inngå ekteskap. (.1fr.
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 22.09.2004)
I kjølvannet av dette falt innføring av kirkelige vigsler i de gamle kirkebøkene bort.
Jfr. "Brukerveiledning til registre for Den norske kirke" s.23 pkt 5.1
htt s://re ister.kirken.no/s d/resources/documents/Brukerveilednin re ister 200111.doc

Det betyr at kirken for perioden 2004 -2011 mangler innføring av vigsler i de tradisjonelle
kirkebøkene. Der ble det tidligere bl.a ført forlovere. I dag registreres ikke forloverne på noe
offisielt dokument som kirken mottar. For disse vigslene i denne tidsperioden mangler kirken altså
oversikt over forlovere til ektepar. Trolig er det også tilfeldig og mangelfullt hvorvidt det på de
papirene som utgjør dagens kirkebok for vigsler er registret i hvilken kirke vigselen fant sted, da det
på prøvingspapirene ikke er noe sted hvor dette eksplisitt skal avmerkes.

I høringsnotatet av 2011 avsluttes pkt 2.1 med følgende setning: "Det er fortsatt viktig å kunne
dokumentere kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd."
Videre står det under pkt 2.3: "Departementet legger til grunn at en fortsatt skal registrere de
opplysningene som kirkebøkene, slik de i dag er utformet, gir grunnlag for.  Dette omfatter
 forlovere ved ekteskapsinngåelse."



Under høringsnotatets pkt 3.3 om Kirkebokføringen vises det til at Kirkebøkene i dag føres etter et
fastsatt skjema: A) Døpte, C)Konfirmerte) E)Jordfestelser, H) Innmeldte i statskirken og I)
Utmeldte av statskirken. Her ser en også at vigslene ikke er med i dagens kirkebøker.
(Vi ser også at det i vår kirkes offisielle protokoller brukes det i offisiell sammenheng ikke-
eksisterende begrepet "statskirken" — Underlig!)

Konklusjonen er at det ikke synes å være sammenheng mellom det departementet legger opp til skal
registreres når det gjelder vigsler i det nye elektroniske registeret, og de opplysninger som det er
mulig å få tak i i perioden fra 2004 og fram til i dag. Dette må gjennomtenkes på nytt.

4. N e muli heter
Høringsnotatets pkt 7.5 vedrørende bruk av registeropplysninger er spennende og åpner positive
muligheter for å lette det kirkelige arbeidet.

Denne høringen er forelagt prestene i prostiet, og de har hatt muligheter til å komme med innspill til
høringssvaret.
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