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VEDR HØRING OM ELEKTRONISK REGISTRERING AV KIRKELIGE HANDLINGER.

Jeg viser til departementets høringsnotat, ref 10/3201, datert 16.09.11. Jeg har forelagt notatet
for de kirkebokførende prestene i Follo prosti, og vil på bakgrunn av deres kommentarer
uttrykke følgende:

1. Vi er glade for at registreringen av kirkelige handlinger nå knyttes til Den norske
kirkes medlemsregister, og for at registreringen i fremtiden kan gjøres elektronisk.
Flere av menighetene har gjort dette parallelt de siste årene, og ventet på den
avklaringen som nå kommer Samtidig uttrykkes nødvendigheten av at det blir gode
rutiner for oppbevaringen av dataene, slik at "kirkebøkene" fortsatt kan benyttes til f
eks slektsforskning og historisk arbeid, slik vi har sett det i stadig økende grad de
senere år.

2. Prestene ser også positivt på at den daglige føringen av registeret overlates til den
behandlingsansvarlige, både når det gjelder inntegning og utskriving av attester. For
egen del vil jeg legge til at jeg leser endringen i prgr 4 i medlemsregisterforskriften
slik at det er fellesråd/menighetsråd som er ansvarlig for å drifte kirkebokføringen
dersom behandlingsansvarlig er fraværende, ved sykdom, ferie, o. 1, og ikke
kirkebokførende prest.

3. At prestene likevel beholder sitt ansvar, anser vi nødvendig, for å sikre at det er
samsvar mellom det som står i "kirkebøkene" og det som faktisk har skjedd i
gudstjenester og kirkelige handlinger.

4. Vi ser også meget positivt på mulighetene til å bruke data fra "kirkebøkene" i forhold
til menighetens øvrige arbeid (prgrf 5), samtidig som det er viktig at bestemmelsene
om sikkerhet og personvern blir overholdt. Vi antar at det er nødvendig med en
tydeligere og mer spisset innføring i disse spørsmålene overfor kirkebokførende
prester når ordningen eventuelt er vedtatt.
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Vi ønsker lykke til med en videre behandling av saken, og håper den foreslåtte ordning blir
vedtatt.

Med vennlig hilsen

Sven Holmsen
Fungerende prost i Follo
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