
DEN NORSKE KIRKE
Prosten i Laksevåg prosti

Kg1. Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartement
Att: Hjorthaug og Skjeldal
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Dato: 14.11.2011 Vår ref: Gk Deres ref: 10/3201

• SAK: Høring om elektronisk registrering av kirkelige handlinger

Viser til Deres høringsnotat, FAK Dep. 16.09.11, med forslag til endring i forskrift
25.februar 2000 nr. 298 om Den norske kirkes medlemsregister.

Høringsnotatet foreslår gode endringer som legger til rette for en etterlengtet omlegging
av kirkebokeføringen for Dnk. Historisk, faktisk og nostalgisk har jeg verdsatt det godt
personlige og håndskrevne i våre kirkebøker. Identifiserbare personopplysninger etter
Kirkelovens § 37 første ledd, fra de nevnte registrerte kirkelige handlinger, kan
effektiviseres og pr.01.01.2012 vel trygt bevares i databaser via elektroniske verktøy.
Jeg regner med at forslaget støttes av gode tekniske løsninger som skaper trygghet for
oppbevaringen av opplysningene og medlemsregisteret.

Mangfoldet og behov for trygghet er førende for omlegging på de ulike kirkekontor hvor
det i dag finnes variable data-kunnskaper / ferdigheter og ditto data-verktøy. Det er
avgjørende at de som daglig fører kirkebøkene får god opplæring i bruk av modulen for
elektronisk registrering av kirkeopplysningene.

Kommentarer til noen punkt i høringsnotatet:
Pkt. 2.3. Ad føring av forlovers navn ved ekteskapsinngåelse: Godt at opplysninger om
vitnene kommer tilbake. Prøvingsattest /melding om vigsel som vi nå får fra Skattekontor
og Folkeregister gir ingen info om forloverne. Prest / vigsler/ kirkebokførende får ikke de
nødvendige opplysningene som trengs for elektronisk registrering av kirkelige handling.
Fører til oppfølgende konsekvens for endring av prøvingspapirene til vigselbok.

Pkt. 5 cfr. Pkt. 7.4 Vesentlig at prestens rolle er konsekvent gjennomtenkt. Soknepresten
er pr.dato ansvarlig for kirkebokføring selv om spr. delegerer registreringen til en annen
Jfr. TOM av 2004 §13 bl.a. Ved gjennomføring må forholdet mellom kirkebokførende
prest og behandlingsansvarlig klargjøres.

Undertegnede støtter at det blir lagt opp til en overgangsordning der de gamle
kirkebøkene fø es arallelt med elektronisk registrering av kirkebokopplysninger.

Kopi: ingen

Kolaas ( sign.)
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