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1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring forslag 

til endringer i forskrift 25. februar 2000 nr. 298 om Den norske kirkes medlemsregister 

(medlemsregisterforskriften). Kirkerådet er over statsbudsjettet for 2011 tildelt midler 

til utvikling av en modul for elektronisk registrering av kirkebokopplysninger i 

tilknytning til Den norske kirkes medlemsregister. Forslagene til endringer i 

medlemsregisterforskriften følger opp dette ved å legge til rette for en omlegging fra 

dagens kirkebokføring til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. 

Kirkeloven § 37 første ledd gir hjemmel for føring av register over personer som blir 

døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet, samt over personer som melder seg 

inn i eller ut av Den norske kirke. Stortinget vedtok i juni 2011 et nytt andre ledd i 

kirkeloven § 37:  

Opplysninger som nevnt i første ledd, kan etter nærmere bestemmelser av departementet 

inntas i medlemsregister for Den norske kirke, jf. § 3 nr. 10. 

Endringen trer i kraft 1. januar 2012. Den nye bestemmelsen åpner for at departementet 

kan gi regler som legger til rette for at dagens ordning med papirbaserte kirkebøker 

erstattes av en ordning der opplysninger om utførte kirkelige handlinger kan inntas i 

kirkens medlemsregister. 

En slik omlegging vil kunne gi et mer tjenlig system for registrering og bruk av 

opplysninger knyttet til kirkelige handlinger. Dagens kirkebøker er på mange måter 

dårlig tilpasset forvaltningspraksisen i lokalmenighetene. Mange steder har en tatt i 

bruk lokale fagsystemer for elektronisk føring av kirkebokopplysninger, samtidig som 

en fortsatt skal føre opplysninger manuelt i den offisielle kirkeboka. Utvikling av ett, 

sentralt register, med Kirkerådet som behandlingsansvarlig, vil gi større sikkerhet ved 

behandling og lagring av aktuelle data. Kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, 

vigsel og begravelse er viktige oppgaver for Den norske kirke og viktige hendelser for 

den enkelte. Det er fortsatt et behov for å registrere opplysninger knyttet til de 

kirkelige handlingene selv om den papirbaserte kirkebokføringen avvikles.  

Det legges opp til at ordningen for føring av medlemsregisteret som er etablert lokalt, 

skal gjelde tilsvarende for elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. 

Kirkebokføreren (normalt soknepresten) vil ha et ansvar for at opplysninger om 

kirkelige handlinger tilflyter den som fører medlemsregisteret lokalt for det enkelte 

sokn.  
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For å ivareta overgangen fra manuelt ført kirkebok til elektronisk registrering på en 

best mulig måte legges det opp til en overlappende periode der en fører opplysninger i 

kirkeboka parallelt med at opplysningene registreres elektronisk i den nye modulen.  

I dette høringsnotatet foreslås det: 

 å åpne for at kirkebokopplysninger knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd 

kan registreres elektronisk i en ny handlingsmodul til Den norske kirkes 

medlemsregister 

 at ordningen for føring av medlemsregisteret også skal gjelde for elektronisk 

registrering av kirkebokopplysninger 

 at kirkebokførende prest får ansvaret for å gi melding om kirkelige handlinger i 

tillegg til inn- og utmeldinger til den som fører medlemsregisteret lokalt for det 

enkelte sokn  

 at det blir lagt opp til en overgangsordning der de gamle kirkebøkene føres parallelt 

med elektronisk registrering av kirkebokopplysninger 

2. BAKGRUNN 

2.1 Kirkebokas utvikling 

Kirkeboka hadde fram til 1980-årene en viktig funksjon som offentlig register. Det var i 

kirkeboka man fant opplysninger om f.eks. fødsler, ekteskapsinngåelser og dødsfall. 

Ansvaret for å registrere denne typen opplysninger er nå overført til folkeregisteret 

eller andre instanser. Fra 1. januar 1983 har folkeregisteret vært primærregisteret når 

det gjelder navn og fødselsdato. Attester som utstedes fra kirkebøkene, har ikke lenger 

såkalt offentlig troverdighet. Kirkeboka er med andre ord i all hovedsak blitt begrenset 

til et register over kirkelige handlinger, og den er uten sivilrettslig betydning. De 

kirkelige handlingene er viktige både for kirkens identitet som folkekirke og for det 

enkelte individet. Det er fortsatt viktig å kunne dokumentere kirkelige handlinger som 

dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. 

2.2 Forslag om modul for registrering av kirkebokopplysninger  

Kirkerådet har foreslått å utvikle en modul for elektronisk registrering av 

kirkebokopplysninger i tilknytning til Den norske kirkes medlemsregister. Den 

manuelle føringen i skinninnbundne bøker av kirkebokopplysninger som dåp, 

konfirmasjon, ekteskapsinngåelser og begravelser forrettet av prest i Den norske kirke, 

har etter manges oppfatning utspilt sin rolle i vårt moderne informasjonssamfunn. Det 
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sentrale medlemsregisteret for Den norske kirke, som ble etablert i 1999, tar i bruk 

dagens teknologi. I 2009 ble en ny IKT-plattform for medlemsregisteret implementert. 

Dette aktualiserer en videre utvikling og implementering av en modul for registrering 

av kirkebokopplysninger i tilknytning til medlemsregisteret. 

2.3 Endring i kirkeloven 

Kirkeloven § 37 fastsetter at det skal føres register over personer som blir døpt, 

konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke samt over 

personer som melder seg inn i eller ut av Den norske kirke. Stortinget har vedtatt et 

nytt andre ledd i kirkeloven § 37 som legger til rette for elektronisk registrering av slike 

opplysninger i tilknytning til Den norske kirkes medlemsregister, etter nærmere 

bestemmelser av departementet. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2012. 

Bestemmelsen gir som før hjemmel for et register for de nevnte kirkelige handlingene. 

Registerføring av kirkebokopplysninger er unntatt fra konsesjonsplikt etter § 33 i lov 14. 

april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Når 

det ellers gjelder hvilke opplysninger som kan registreres, vises det til Prop. 81 L 

(2010–2011) på side 46. Departementet legger til grunn at en fortsatt skal registreres de 

opplysningene som kirkebøkene, slik de i dag er utformet, gir grunnlag for. Dette 

omfatter i tillegg til den personen som er gjenstand for den kirkelige handlingen, også 

opplysninger om foreldre og faddere ved dåp, foreldre ved konfirmasjon og forlovere 

ved ekteskapsinngåelse.  

2.4 Felles IKT-strategi for Den norske kirke 

Kirkelige instanser arbeider med å utvikle en felles IKT-strategi for Den norske kirke. 

Formålet er å definere arkitektur, standarder og krav til IKT-løsninger for Den norske 

kirke. En av utfordringene som danner bakgrunn for dette arbeidet, er at kirkelig 

tilsatte i dag må forholde seg til en rekke dataprogrammer som verken snakker 

sammen eller er koblet til hverandre. Det gjenstår fortsatt arbeid før en felles IKT-

strategi eventuelt kan implementeres. Kirkerådet har i 2011 mottatt prosjektstøtte fra 

departementet til utvikling av en modul for registrering av kirkebokopplysninger. 

Forutsetningen er at den nye modulen skal kunne tas i bruk fra januar 2012. 

2.5 Utredning om nytt kirkebokregister for Den norske kirke 

Utredningen Nytt kirkebokregister for Den norske kirke ble lagt frem i 2003. Framtidige 

behov for attester, statistikk og dokumentasjon med hensyn til kirkelige handlinger og 

medlemskap ble vurdert av arbeidsgruppen. Disse behovene ble vurdert ut fra det 

enkelte individets, den lokale menighetens, den nasjonale kirkens og offentlige 

myndigheters ståsted. Prosjektgruppen konkluderte med at følgende opplysninger bør 
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registreres: tid (dato) og sted (kirkesokn) for dåp, konfirmasjon, vigsel, begravelse, inn- 

og utmelding, i tillegg til faddere og enkelte merknader knyttet til gravferd. 

Utredningen var ute til høring, og det var bred tilslutning til forslaget om å avvikle 

dagens papirbaserte kirkebokføring.  

2.6 Forsøk med elektronisk kirkebokføring 

I all hovedsak føres opplysningene i tilknytning til kirkelige handlinger fortsatt manuelt 

i skinninnbundne bøker. I mange menigheter har man tatt i bruk elektronisk 

registrering av kirkebokdata, men dette er lokale ordninger, og registreringen skjer da 

i tillegg til den manuelle føringen i en nærmere bestemt bok. Enkelte steder blir det tatt 

utskrift fra de lokale dataløsningene, som bindes inn til en kirkebok. Departementet har 

vært tilbakeholden med å godkjenne forsøk blant annet av hensyn til sikkerheten 

knyttet til elektronisk registrering og lagring av opplysningene.  

3. GJELDENDE ORDNING 

3.1 Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 

Personer som anses å høre inn under eller er medlem av Den norske kirke, registreres 

i et sentralt medlemsregister for Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 10. Nærmere 

bestemmelser om medlemsregisteret er fastsatt i forskrift 25. februar 2000 nr. 298 om 

Den norske kirkes medlemsregister (medlemsregisterforskriften). Medlemsregisteret 

føres elektronisk og skal inneholde opplysninger om den registrertes navn, adresse, 

fødselsnummer, kode for familietilhørighet, kirkelig status (medlem/tilhørende), dato 

og sted for dåp eller innmelding, borgerlig valgkrets og hvilket sokn vedkommende er 

bosatt i ut fra folkeregisteret, jf. medlemsregisterforskriften §§ 2 og 3.  

Det er Kirkemøtet som er ansvarlig for registeret og administrerer det, men 

myndigheten kan delegeres til Kirkerådet, jf. medlemsregisterforskriften §§ 4 første 

punktum og 11 siste ledd. Registeret kan deles inn i hensiktsmessige enheter, og det er 

kirkelig fellesråd og–eller menighetsrådet som er registeransvarlig for den del av 

medlemsregisteret det blir gitt tilgang til, jf. medlemsregisterforskriften §§ 1 siste 

punktum og 4 andre punktum. Ansvaret ivaretas av organets daglige leder dersom ikke 

annet er avtalt, jf. medlemsregisterforskriften § 4 tredje punktum. Registeransvarlig 

plikter å sørge for at bestemmelsene i medlemsregisterforskriften og regler gitt i og i 

medhold av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven) blir fulgt, jf. medlemsregisterforskriften § 4 siste punktum. 

Dette vil blant annet omfatte reglene om rett til innsyn.  
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Opplysninger fra den lokale versjon av medlemsregisteret kan overføres til øvrige 

lovlige registre som kan eller skal føres for soknet, for eksempel elektronisk kirkebok, 

dåpsopplæringsregister, konfirmantregister osv., jf. medlemsregisterforskriften § 6. 

Dette innebærer at medlemsregisteret kan ha en viktig funksjon for menighetens 

arbeid. Den ansvarlige for kirkebokføringen skal gi melding om dåp, innmelding og 

utmelding til Kirkemøtet, jf. medlemsregisterforskriften § 8 siste punktum. 

3.2 Ny løsning for Den norske kirkes medlemsregister 

Den norske kirkes medlemsregister på ny webplattform ble tatt i bruk i 2009.  Det nye 

systemet innebærer at registreringen i det sentrale medlemsregisteret skjer lokalt for 

det enkelte sokn via Internett. Tilgangen til medlemsregisteret er i dag delt opp i 

forskjellige brukergrupper, alt etter hvilken tilgang vedkommende har behov for i 

registeret. Det er utviklet en løsning hvor én gruppe har lesetilgang, andre har 

registreringsadgang og en tredje gruppe har rettingsadgang. 

3.3 Kirkebokføringen 

Soknepresten har ansvar for kirkebokføringen for det eller de sokn som utgjør dennes 

særskilte arbeidsområde, med mindre vedkommende myndighet har truffet 

bestemmelse om en annen ordning, jf. tjenesteordningen for menighetsprester 

(forskrift 19. oktober 1990 nr. 4983) § 13 første ledd første punktum. I delegasjonsskriv 

19. juli 1996 bemyndiges bispedømmerådet til å treffe vedtak om å pålegge og frita en 

menighetsprest fra kirkebokføring. I tillegg fører enkelte andre prester kirkebok, slik 

som prester ved enkelte institusjoner, feltprester og sjømannsprester.  

Hver kirkebok omfatter som hovedregel ett sokn. Bispedømmerådet kan treffe vedtak 

om at det skal føres felles kirkebok for flere sokn i samme prestegjeld eller kommune, 

jf. delegasjonsskriv 19. juli 1996. 

Kirkebøkene føres i papirformat og etter et fastsatt skjema: 

A)Døpte, C) Konfirmerte, E) Jordfestelser, H) Innmeldte i statskirken og I) Utmeldte 

av statskirken. Når bokstavene i oppregningen ikke er en alfabetisk oppregning, 

skyldes dette at enkelte avdelinger i kirkeboken er tatt ut av bruk.  Det vises til kgl. res. 

13. juli 1877, som kan finnes på lovdata (http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-18770713-

0002.html ).  

En kirkelig handling innføres med løpenummer i kirkeboken for det sokn hvor den er 

utført. Dersom den kirkelige handlingen gjelder en person som er bosatt i et annet 

sokn, skal melding om den kirkelige handlingen sendes hjemstedets prest, som fører 
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den inn i sin kirkebok uten løpenummer, jf. forskrift 24. juli 1877 

(http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-18770724-0002.html). 

Attester for kirkelige handlinger utstedes normalt av kirkebokføreren. Kirkeloven 

fastsetter blant annet at kirkebokføreren skal gi attest om inn- og utmelding av Den 

norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 8 tredje ledd. I forbindelse med dåp er det vanlig at 

det blir utstedt attest som leveres til dåpsforeldrene i tilknytning til dåpshandlingen. 

Kontoransatte kan på kirkebokførerens vegne utstede kurante attester fra kirkeboken. 

4. SIKKERHET OG PERSONVERN 

En omlegging fra dagens ordning med føring av kirkebok for det enkelte sokn til 

elektronisk registrering av kirkelige handlinger i et sentralt register stiller særlige krav 

til ivaretakelse av sikkerhets- og personvernhensyn. Elektronisk registrering vil kunne 

gi søkemuligheter og muligheter for sammenstilling av opplysninger som må vurderes 

ved utvidelse av medlemsregisteret med en modul for elektronisk registrering av 

kirkebokopplysninger. Lokal registrering i et sentralt register medfører også et stort 

antall brukere.  

Departementet vil understreke at det er Kirkerådet, som behandlingsansvarlig, som vil 

ha ansvaret for hvilke muligheter for søking og sammenstilling av opplysninger det nye 

systemet skal kunne gi rom for. Behovet for å vurdere tilgangsbegrensinger i det nye 

systemet vil også påhvile Kirkerådet. 

Kirkerådet har gjennomført en omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse av 

medlemsregisterets tekniske oppbygning. En utvidelse av registeret med en 

tilleggsmodul for kirkelige handlinger vil etter Kirkerådets vurdering ikke endre 

risikobildet i vesentlig grad. Kirkerådet har som ledd i gjennomgangen blant annet 

kommet fram til at bare navn på faddere bør registreres, slik at fødselsnummeret på 

disse ikke blir registrert i tilknytning til fadderskapet. Det vil da for eksempel ikke være 

mulig, ved hjelp av fødselsnumre, å opprette et samlet register over alle faddere.  

Etter Kirkerådets vurdering vil løsningene som er under utvikling tilfredsstille kravene 

som stilles til personregistre, herunder krav om informasjonssikkerhet, vurdering av 

vesentlighet, misbruks- og skadepotensiale, beskyttelsesverdighet, koblingsrisiko, 

vurdering av tilstrekkelig datakvalitet og grad av inngripende behandling.  

5. PRESTENS ROLLE 

Departementet legger opp til at kirkebokførende prest får et ansvar for at 

kirkebokopplysninger tilflyter den som fører medlemsregisteret lokalt for det enkelte 

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-18770724-0002.html
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sokn. Dette vil være i samsvar med dagens ordning for føring av medlemsregisteret når 

det gjelder inn- og utmeldinger. Kirkebokførende prest vil fortsatt ha ansvaret for 

utstedelse av attest når det gjelder dåp, inn- og utmelding av Den norske kirke samt 

utstedelse av attest som utleveres i direkte tilknytning til en kirkelig handling. 

Kirkebokføreren vil også ha ansvar for å utstede attest ved utskrift av eldre 

kirkebokopplysninger fram til kirkeboken avleveres til statsarkivet. Ved utskrift fra det 

elektroniske registeret, vil det være den behandlingsansvarlige som utsteder attest.  

6. OVERGANGSORDNING 

Kirkerådet arbeider for at modulen for elektronisk registrering av 

kirkebokopplysninger skal være klar til bruk i januar 2012, men har anbefalt at 

registreringen i de gamle kirkebøkene fortsetter parallelt i en overgangsperiode.  

En slik overgangsordning vil, også etter departementets oppfatning, kunne lette 

overgangen til elektronisk registrering, og risikoen for tap av opplysninger kan 

reduseres. Når det er høstet erfaringer med den nye ordningen, vil departementet 

komme tilbake til tidspunktet for når føringen på papir i de gamle kirkebøkene kan 

opphøre.  

I utgangspunktet legges det ikke opp til at gamle opplysninger fra kirkebøkene føres 

inn i det nye systemet. Også etter at den manuelle kirkebokføringen er avsluttet, vil det 

dermed være behov for oppslag i kirkebøkene om eldre opplysninger. Kirkebøkene 

skal oppbevares på kirkekontoret til de avleveres til statsarkivet når siste innføring er 

80 år gammel, og vi viser til ordningen for dette.  

7. FORSLAG TIL ENDRINGER I MEDLEMSREGISTERFORSKRIFTEN 

7.1 Registrering av kirkelige handlinger 

Opplysninger som føres i kirkebøkene, registreres allerede i dag også i 

medlemsregisteret. Dette gjelder opplysninger om dåpsdato og dåpssted samt dato for 

innmelding og utmelding. Det er likevel bare personer som er medlem av eller anses å 

høre inn under Den norske kirke, som registreres i medlemsregisteret. I enkelte 

tilfeller vil dåp ikke føre til medlemskap, og den vil da ikke bli registrert i 

medlemsregisteret. Det vil for eksempel gjelde ved dåp av personer som verken er 

bosatt i riket eller som er norsk statsborger. Også andre kirkelige handlinger kan 

gjelde eller involvere ikke-medlemmer, for eksempel begravelser hvor avdøde ikke var 

medlem av Den norske kirke. 
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Forslag til endringer i medlemsregisterforskriften § 1 

§ 1 første ledd skal lyde:  

Det skal føres register over personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av, eller 

anses å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 10 (Den norske kirkes 

medlemsregister).  

§ 1 nytt andre ledd skal lyde: 

Opplysninger om personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved 

prest i Den norske kirke kan inntas i medlemsregisteret, jf. kirkeloven § 37 annet ledd.  

§ 1 siste punktum blir nytt tredje ledd:  

Registeret kan deles inn i hensiktsmessige enheter.  

7.2 Registrering av opplysninger – faddere mv. 

I tilknytning til registreringen av en kirkelig handling i kirkeboka har det vært mulig å 

registrere opplysninger i en merknadsrubrikk. Ved dåp blir faddere registrert. 

Departementet mener at ordningen bør videreføres i den nye modulen. Hvem som har 

vært fadder, bør det for eksempel være mulig å finne tilbake til i ettertid. 

Personvernhensyn tilsier etter departementets vurdering at fødselsnummer på faddere 

ikke registreres. 

I dag blir det registrert hvilken borgerlig valgkrets et medlem av Den norske kirke 

tilhører. Departementet foreslår en justering av ordlyden, slik at bindingen til 

”borgerlig” valgkrets fjernes. Da vil Den norske kirke stå fritt til å definere andre, 

kirkelige valgkretser dersom det skulle bli aktuelt.    

 

Forslag til endringer i medlemsregisterforskriften § 2 

§ 2 blir nytt § 2 første ledd og skal lyde: 

Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om den registrertes navn, adresse, 

fødselsnummer, kode for familietilhørighet, kirkelig status (medlem/hørende inn 

under), dato og sted for dåp eller innmelding, valgkrets og hvilket sokn vedkommende 

er bosatt i ut fra folkeregisteret.  

§ 2 nytt andre ledd skal lyde:  

Registreringen av kirkelige handlinger, jf. § 1 andre ledd, skal omfatte følgende 

opplysninger:  

a) dåp: navn på den døpte og navn på foreldre og faddere  

b) konfirmasjon: navn på, fødselsnummer og dåpsdato for konfirmanten samt dato og sted 

for konfirmasjonen 

c) vigsel: navn på, fødselsnummer og dåpsdato for brudefolkene samt navn på forlovere og 

sted for vigselen 
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d) gravferd: navn på og fødselsnummer for avdøde samt dato for dødsfall og jordfestelse  

7.3 Tilgang til registeropplysninger 

Som nevnt foran under avsnitt 3.2, er tilgangen til medlemsregisteret  i dag delt opp i 

forskjellige brukergrupper, alt etter hvilken tilgang vedkommende har behov for i 

registeret.  

 

Forslag til endring i medlemsregisterforskriften § 3 

§ 3 skal lyde:   

Medlemsregisteret skal føres elektronisk og gjøres tilgjengelig for departementet, 

Kirkerådet, biskopene og bispedømmerådene. De respektive kirkelige fellesråd, 

menighetsråd og prester i Den norske kirke gis tilgang til registeret eller deler av dette.  

7.4 Behandlingsansvarlig 

Personopplysningsloven opererer blant annet med begrepet behandlingsansvarlig. Den 

behandlingsansvarlige har et overordnet ansvar. Medlemsregisterforskriften benytter i 

dag begrepet registeransvarlig om Kirkemøtets og kirkelig fellesråds ansvar. For å få 

samsvar med personopplysningslovens begrepsbruk foreslår departementet at 

uttrykket ”registeransvarlig” byttes ut med ”behandlingsansvarlig”. 

 

Forslag til endringer i medlemsregisterforskriften § 4: 

§ 4 skal lyde:  

Kirkemøtet er behandlingsansvarlig for Den norske kirkes medlemsregister og 

administrerer registeret. Ansvaret ivaretas av Kirkerådets daglige leder dersom ikke 

annet er avtalt. Kirkelig fellesråd og–eller menighetsrådet er behandlingsansvarlig for den 

del av medlemsregisteret det blir gitt tilgang til. Ansvaret ivaretas av organets daglige 

leder dersom ikke annet er avtalt. Behandlingsansvarlig plikter å sørge for at 

bestemmelsene i denne forskriften og regler gitt i og i medhold av lov 14. april 2000 nr. 

31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med forskrifter blir 

fulgt.  

 

Forslag til endringer i medlemsregisterforskriften §§ 9 og 10 

Ordet ”registeransvarlige” byttes ut med ”behandlingsansvarlige” i begge paragrafene.   

7.5 Bruk av registeropplysninger 

Det er ikke lenger naturlig å operere med lokale versjoner av medlemsregisteret. Dette 

hørte til den tiden man sirkulerte medlemslister på cd-rom. 

 

Forslag til endring i medlemsregisterforskriften § 5 
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§ 5 første ledd skal lyde: 

Medlemsregisteret skal legges til grunn ved utarbeidelse av kirkelig manntall.  

 

§ 5 andre ledd første punktum skal lyde: 

Medlemsregisteret kan brukes i prestens arbeid, ved innkalling til menighetsmøter, 

tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale tiltak, innsamlingsarbeid, barne- og 

ungdomsarbeid og i forbindelse med øvrige tiltak for å ivareta de kirkelige organers 

ansvar etter kirkeloven.  

7.6 Overføring av registeropplysninger til andre registre 

Behandling av personopplysninger vil etter personopplysningsloven kunne utløse 

meldeplikt og eventuelt krav om konsesjon fra Datatilsynet. Den norske kirkes 

medlemsregister og kirkebokføringen har særskilt hjemmel i kirkeloven. Lokale 

registre som opprettes utenom medlemsregisteret og kirkeboken vil måtte behandles 

etter personopplysningsloven i hvert enkelt tilfelle. Når kirkebokopplysninger 

registreres i et sentralt register, vil departementet anta at lokale løsninger for 

elektronisk kirkebok vil bli mindre aktuelle. 

 

Forslag til endring i medlemsregisterforskriften § 6: 

§ 6 skal lyde: 

Det kan overføres opplysninger fra medlemsregisteret til øvrige lovlige registre for soknet.  

7.7 Utlevering av registeropplysninger 

Når kirkebokopplysninger inntas i medlemsregisteret, vil det også være behov for å 

regulere spørsmålet om utlevering av opplysninger om kirkelige handlinger. Det tas 

ikke sikte på noen endringer her. Som hovedregel vil det bare være den opplysningen 

angår eller som saken ellers direkte gjelder, som kan kreve opplysninger fra registeret. 

 

Forslag til endring i medlemsregisterforskriften § 7: 

 

§ 7 første ledd første punktum skal lyde: 

 

Registrerte opplysninger om en person kan bare gjøres tilgjengelig for den som er 

registrert eller som saken ellers direkte gjelder, jf. forvaltningsloven § 2 e). 

7.8 Ajourhold av registeret 

Ajourhold av medlemsregisteret var tidligere basert på innsending av kvartalsrapporter. 

Denne ordningen er nå bortfalt. Når det ellers gjelder ajourhold fra lokalt hold i kirken, 
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er begrepet prestegjeld nå vedtatt fjernet fra kirkeloven. Kartverksopplysninger baserer 

seg nå på matrikkelen og kalles ikke lenger GAB-register.   

Kirkebokføreren må sørge for at opplysninger inn- og utmeldinger og om dåp, 

konfirmasjon, vigsel og gravferd tilflyter den som fører medlemsregisteret lokalt for det 

enkelte sokn. 

 

Forslag til endringer i medlemsregisterforskriften § 8 

§ 8 skal lyde: 

Medlemsregisteret skal ajourholdes jevnlig på grunnlag av opplysninger fra den som er 

registrert, Det sentrale folkeregister, Statens kartverks matrikkel og registreringer fra 

den som har det daglige ansvaret for medlemsregisteret i det enkelte sokn. Den ansvarlige 

for kirkebokføringen plikter å gi melding til den som ivaretar det daglige ansvaret for 

medlemsregisteret i vedkommende sokn om dåp, konfirmasjon, vigsel til ekteskap, 

jordfestelse ved prest i Den norske kirke samt inn- og utmeldinger av Den norske kirke.   

8. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Forslagene til endringer i medlemsregisterforskriften tar sikte på å legge til rette for en 

overgang til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. I en overgangsfase 

legges det opp til en parallell føring av kirkebok og elektronisk registrering av 

kirkebokopplysninger, I dag foregår registreringen mange steder allerede dobbelt i det 

en benytter seg av lokale dataprogrammer samtidig som kirkeboken også føres 

manuelt. I en innføringsfase må det forutsettes et visst merarbeid i lokalmenighetene, 

men departementet antar at dette vil ha begrenset omfang.  Departementet legger til 

grunn at innføring av elektronisk registrering av kirkebokopplysninger ikke vil ha 

vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for de kirkelige fellesrådene.  

På sikt vil en overgang til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger, slik 

departementet ser det, kunne representere en ikke ubetydelig lettelse for arbeidet i 

kirkeforvaltningen. Departementet har ikke funnet det hensiktsmessig å gå nærmere 

inn på en beregning av de økonomiske effektene av dette.  

Departementet har som nevnt under avsnitt 2.4 tildelt Kirkerådet prosjektstøtte til 

utvikling og implementering av en ny modul i tilknytning til medlemsregisteret. 

Innenfor rammene av dette prosjektet er det også forutsatt at det blir lagt til rette for 

opplæring og informasjon til lokale brukere.  

Det forventes for øvrig ikke vesentlige administrative konsekvenser for Kirkerådet som 

følge av en overgang til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. Kirkerådet er 
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allerede sekretariat for det sentrale medlemsregisteret, som er godt etablert. 

Registreringen av opplysninger i registeret skjer nå direkte fra det enkelte sokn.  

 

 


