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Vedrørende høring om endring i forskrift om registrering og melding av 
vigsel – orientering om digital løsning for tros- og livssynssamfunn 

 

Vi viser til høringsbrev 10. oktober 2018 om forslag til endring i forskrift om registrering og 

melding av vigsel. I det vedlagte høringsnotatet fremkommer det blant annet (vår 

understrekning): 

 

 «Det vil være opp til de enkelte aktørene som skal sende melding om de ønsker å utarbeide 

 tekniske løsninger for innsending av vigselsmelding. Dette gjelder både etablering og løpende 

 oppdatering av lokale vigselsregistre, og løsninger for tilgangsstyring. Departementet legger til 

 grunn at dette i første omgang vil være aktuelt for kommunal sektor. Det er KS som i tilfelle vil 

 utvikle og forvalte løsningen på vegne av sektoren. Departementet er kjent med at også en digital 

 løsning for tros- og livssynssamfunn er på planleggingsstadiet.» 

 

Kulturdepartementet gjør oppmerksom på at det er etablert en digital løsning for tros- og 

livssynssamfunn som er i bruk. Samtlige fylkesmannsembeter er blitt pålagt å bruke 

løsningen f.o.m. 2018. Fylkesmennenes bruk av løsningen genererer en rekke offentlige 

opplysninger om tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, blant annet om hvorvidt 

det enkelte tros- eller livssynssamfunn har vigselsmyndighet og om hvem som er godkjente 

og aktive forstandere eller seremoniledere i samfunnet, se eksempel her: 

https://trussamfunn.fylkesmannen.no/trossamfunn/detaljer/144 

 

Løsningen gir dermed folkeregistermyndigheten mulighet til å sjekke om prester/forstandere i 

trossamfunn og seremoniledere i livssynssamfunn har vigselsmyndighet.   
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