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Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke - høringssvar
Vi viser til brev av 9. september med forslag til ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den
norske kirke. Presteforeningen har følgende kommentarer til den nye forskriften:
Om fremvisning av dåpsattest:
Hovedhensikten med å framvise dåpsattest ved utmelding var å kontrollere at den utmeldte i
utgangspunktet var medlem av Den norske kirke. Før en fikk Den norske kirkes medlemsregister
var dåpsattesten det nærmeste en kom en slik kontroll selv om en dåpsattest ikke beviser at en er
medlem av kirken i dag. Etter at kirken nå har et eget medlemsregister er det naturlig at det er dette
som brukes for å kontrollere hvorvidt en person er medlem av Den norske kirke før eventuell
utmelding kan finne sted. Presteforeningen vil derfor støtte forslaget om at en ikke lenger skal
framvise dåpsattest ved utmelding dersom en person står oppført i Den norske kirkes
medlemsregister.
Presteforeningen vil samtidig understreke behovet for et godt og oppdatert medlemsregister for Den
norske kirke. Det betyr at en fortsatt må arbeide med kvalitetssikring av registeret og at
medlemsregisteret må gjøres tilgjengelig lokalt med mest mulig oppdaterte opplysninger. Dagens
ordning med utsending av lokalt medlemsregister kun 2 ganger årlig er ikke tilstrekkelig. Den
lokale kirke bør ha et oppdatert medlemsregister tilgjengelig til en hver tid.
Om skriftlighet ved utmelding og frist for saksbehandling:
Utmelding av Den norske kirke kan skje skriftlig jf kirkeloven § 3 pkt 8. Økt bruk av e-post gjør det
nødvendig å presisere at en med skriftlig utmelding mener en underskrevet og datert utmelding.
Presteforeningen gir derfor sin tilslutning til at dette tas inn i forskriften.
Når det gjelder frist for saksbehandling av inn- og utmeldinger, er Presteforeningen positiv til at en
tar inn en slik tidsfrist i forskriften. Dette er saker av stor betydning for den enkelte. Det er derfor
viktig at den det gjelder opplever å bli tatt på alvor av kirken. Rask og ryddig saksbehandling kan
bidra til dette. Presteforeningen vil samtidig påpeke at økt sentralisering og byråkratisering av den
kirkelige administrasjon kan medføre lengre saksbehandlingstid og større avstand mellom
enkeltmennesket og kirken. Dette vil i særlig grad gjelde innmeldinger. Den som melder seg inn i
Den norske kirke skal henvende seg til kirkebokfører, dvs den lokale prest. Det er ikke tilstrekkelig
å kun måtte forholde seg til administrativt personale. Innmeldingene må derfor skje lokalt og ikke
på et sentralisert kirkekontor.

Om opplysninger

om overgang

til/fra annet tros- eller livssynssamfunn:

Presteforeningen har registrert at en ved innmelding har beholdt kravet om å oppgi eventuell
overgang fra annet trossamfunn mens tilsvarende punkt er tatt bort ved utmelding. Hensikten med å
be om denne opplysningen må være å forsikre seg om at vedkommende ikke er medlem av annet
tros- eller livssynssamfunn når en melder seg inn i Den norske kirke, jf kirkeloven § 3 pkt 7. Slik
forskriften nå er utformet, kan dette forstås slik at en skal opplyse hvilket tros- eller
livssynssamfunn en har vært medlem av tidligere. Dette vil Presteforeningen problematisere.
Presteforeningen vil derfor anbefale at bokstav f) fjernes ved innmelding, men at det i stedet tilføyes
følgende i § 1: "Ved innmelding skal kirkebokfører forsikre seg om at vedkommende person ikke er
medlem av et annet støtteberettiget tros- eller livssynssamfunn i Norge. Ved tvil kan en kreve
dokumentasjon på utmelding fra annet tros- eller livssynssamfunn."
I denne sammenheng vises det også til at Kirkerådet ikke ber om denne opplysningen ved
innsamling av tall til årsstatistikk for Den norske kirke.
Om Kirkerådet som adressat for utmelding:
Den største endringen i forskriften gjelder forslaget om at utmelding kan skje ved henvendelse til
Kirkerådet. Presteforeningen er klar over at Kirkerådet mottar en rekke utmeldinger som følge av
kampanjer og opptrykte skjema. Vårt moderne samfunn stiller krav om enkle løsninger, og for
mange er det å sende en utmelding til en sentralkirkelig instans mye enklere enn å måtte finne
adresse til det lokale kirkekontor.
Samtidig vil Presteforeningen fastholde at kirkelige handlinger, herunder inn- og utmeldinger, må
skje lokalt i regi av den lokale kirke og med den lokale prest som ansvarlig. I den sammenheng
vises det også til kirkeloven § 3 pkt 8 første setning.
Utfordringen er om disse to hensyn lar seg kombinere på en god måte. I forslaget til ny forskrift
foreslås det at utmeldinger kan sendes Kirkerådet, men det sies lite om hvordan Kirkerådet skal
behandle disse. Hvem foretar selve utmeldingen - Kirkerådet eller lokal kirkebokfører? I
høringsbrevet skriver departementet at en forutsetter at Kirkerådet skal "sende melding til soknet
der den som har meldt seg ut er bosatt, slik at utmeldingen kan registreres i kirkeboka." En slik
ordlyd tyder på at det er Kirkerådet som foretar selve utmeldingen noe Presteforeningen ikke kan gi
sin tilslutning til. Vi mener dette også strider med kirkeloven § 3 okt 8.
Det sies heller ikke noe i forskriften om hvem som skriver ut utmeldingsattest når henvendlsen er
sendt Kirkerådet eller hvem som da er ansvarlig for å gi tilbakemelding til den utmeldte innen gitte
frister.
Presteforeningen er klar over at det foregår et arbeid med å legge om rutiner for kirkebokføring i
Den norske kirke. En slik omlegging kan kanskje gjøre det enklere å foreta utmelding sentralt, men
så lenge handlingen og kirkebokføringen skal skje lokalt, gir det liten mening å endre forskriften
slik det er foreslått på dette punktet. Kirkerådet må uansett kun fungere som
videresendingsinnstans, noe en gjør også i dag, jf forvaltningsloven § 11. Presteforeningen vil
derfor ikke anbefale at forskriften endres på dette punkt.
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