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Høring om elektronisk registrering av kirkelige handlinger – endringsforslag til 

forskrift om Den norske kirkes medlemsregister. 

 

Viser til brev fra departementet datert 16.september 2011 med forslag til endringer i Forskrift 

for Den norske kirkes medlemsregister. 

 

Undertegnede støtter i hovedsak forslagene i høringsnotatet som er tilsendt. 

Kirkebokopplysninger knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd bør kunne registreres 

elektronisk i en ny handlingsmodul til Den norske kirkes medlemsregister.  

 

Det er viktig at det legges opp til en overgangsordning der elektronisk registrering fortsetter 

parallelt med føring i de gamle kirkebøkene for å sikre at ingen opplysninger går tapt.  

Kirkebokførende prest bør fortsatt ha et ansvar for å gi melding om kirkelige handlinger, i 

tillegg til inn- og utmeldinger, til den som fører medlemsregisteret lokalt for det enkelte sokn. 

For at elektronisk registrering av kirkelige handlinger skal fungere, er det viktig med et 

hensiktmessig dataverktøy og nødvendig opplæring av den behandlingsansvarlige på det 

lokale kirkekontor, og at det etableres gode rutiner som kvalitetssikrer føringen.  

 

Når det gjelder selve høringsforslagets punkt 7. Forslaget til endringer i 

medlemsregisterforskriften, har jeg et par kommentarer. Det gjelder 7.2 Registrering av 

opplysninger – faddere mv. og forslag til endringer i medlemsregisterforskriften § 2 nytt 

andre ledd (nederst s.10). Der står det noe om hvilke opplysninger registreringen av kirkelige 

handlinger skal omfatte. Punkt a) gjelder dåp: navn på den døpte og navn på foreldre og 

faddere. Der burde også fødselsnummer tas med. Navn på foreldre burde ikke være 

nødvendig hvis det handler om dåp av en voksen. Ikke alle døpes som barn! 

Når det gjelder punkt c) vigsel, stiller jeg meg undrende til at dåpsdato for brudefolkene skal 

registreres. Slike opplysninger spørres det ikke etter pr. i dag. 

 

Høringssaken har vært forelagt for de kirkebokførende prestene i prostiet og tilbakemeldinger 

er tatt med i høringssvaret.  

Både prestene og prosten i Ringsaker prosti støtter fullt ut utviklingen til elektronisk 

kirkebokføring. 

 
Vennlig hilsen 

 

Gerd Th. Christensen 

prosten i Ringsaker 
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