H Human-Etisk
Forbund
Brugata 19
Postboks 9076 Grønland
0133 Oslo
Telefon +47 23 15 60 00
Org nr 943 762 236
Bankkonto 1503 10 27400
human@human no
human.no

Oslo, 06. desember

Høring: Forslag til endring i forskrift om registrering
melding av vigsel

2018

og

Human-Etisk Forbund støtter forslaget til forskriftsendring om registrering og
melding av Vigsel. Årets endring om digital prøvingsattest for brudepar er positiv,
og vi støtter neste skritt i utviklingen ved digital løsning for dokumentasjon av
vigselsmyndighet og melding om Vigsel.
Dokumentene som inngår ved ekteskapsinngåelse er av særdeles viktig art,
både fordi de inneholder personlig informasjon og sensitiv informasjon om trosog livssyns-tilhørighet. En digital løsning ivaretar sikkerheten til dokumentene, og
det er kostbe-sparende i form av mindre papir, kopiering, konvolutter og
frimerker.
Vi har i lengre tid etterspurt digitalisering av rutinene for dokumenthåndtering ved
Vigsel i direkte kommunikasjon med Skatteetaten, fordi papir—og
postgangsrutinen er altfor sårbar og kostbar. Rutinen våre vigslere følger er at
de, etter gjennomført Vigsel, tar kopi av vigselsmeldingen. Kopien sendes,
sammen med dokumentasjon på vigselsmyndighet, til Folkeregisteret. Originalen
sendes til hovedkontoret, hvor vi arkiverer alle vigselsmeldinger i henhold til
arkivloven.

Det er godt å lese at Departementet er kjent med at en digital løsning for tros—og
livssynssamfunn er på planleggingsstadiet. Dette sikrer likebehandling for alle
med vigselsrett i Norge. Våre vigslere er medlemmer som utfører frivillig arbeid i
vigslerrollen. Det vil ikke være mulig for hver enkelt av dem å utarbeide tekniske
løsninger for innsending av vigselsmelding. Hvis hensikten med endringen er å
digitalisere, så vil det ikke medføre endring om våre vigslere fortsetter å sende
inn vigselsmeldingen i papirformat i posten inn til hovedkontoret. For å sikre
digitalisering og at vi går vekk fra papir—og postrutinen, så er muligens enkleste
tekniske løsning at vigslerne bruker Altinn for å innlevere vigselsmeldingen.
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