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Fungerende prost i Sarpsborg prosti er positiv til endringene som foreslås i Forskrift og Den
norske kirkes medlemsregister. Det er bra at utviklingen på det elektroniske området nå fører
til at vi snart kan legge bort de gamle protokollene, og opplysningene i kirkebøkene kan bli
gjort tilgjenglig for alle som har innsyn i medlemsregisteret.

Jeg registrerer at kirkebokførende prest har ansvaret for at opplysninger om kirkelige
handlinger og om inn- og utmeldinger gis til den som fører medlemsregisteret lokalt. Dette er
naturlig da det er presten som står for de fleste kirkelige handlingene og har oversikt over
disse. Det bør vel også presiseres hvem som har ansvaret for at opplysningene faktisk blir ført
inn i medlemsregisteret. Opphører prestens ansvar når opplysningene er gitt videre, eller er
dette også kirkebokførende prest sitt ansvar. Er det eventuelt fellesrådet v/kirkevergen som
har det overordnede ansvar for at opplysningene kommer inn i den elektroniske kirkeboka?

Når det gjelder overgangsordningen som det legges opp til, der de gamle kirkebøkene føres
parallelt med de elektroniske, kan undertegnede ikke se hensikten med dette. Dette vil føre til
en god del ekstraarbeid som er uten betydning. Vi må anta at det elektroniske systemet som
skal benyttes er så sikkert at opplysninger som er lagt inn der ikke forsvinner. Om det likevel
skulle vise seg at noe svikter, så vil jo grunnlagsmaterialet for innføringen i kirkeboka bli
oppbevart en bestemt tid framover. Som et alternativ til dobbeltføring mener jeg det holder å
presisere at dette grunnlagsmaterialet skal oppbevares en viss tid etter at handlingen er innført
i den elektroniske kirkeboka.
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