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Kirkeloven § 3 nr. 2 pålegger i dag Den norske kirke å registrere 

udøpte barn av medlemmer som tilhørige. 1. januar 2021 erstatter 

ny trossamfunnslov (lov 24. april nr. 31 om tros- og 

livssynssamfunn) kirkeloven. Dagens lovregulerte tilhørigordning 

opphører, og medlemsregisterets tilhørige skal slettes. 

 

Til prester, proster, biskoper, ansatte på bispedømmekontorene og i 

Kirkerådets sekretariat og kirkeverger. Kirkeverger bes videresende til ansatte 

i fellesrådene.  

I dag er 104.000 barn under 15 år og 14.000 unge mellom 15 og 18 år 

registrert som tilhørige.  

10. november får foreldre/foresatte til barn under 15 år et brev i digital 

postkasse med informasjon om at barna slettes fra medlemsregisteret fra og 

med 1. januar 2021. Dersom dette brevet ikke er åpnet innen fire dager, vil de 

få det tilsendt som vanlig brev. 

Om brevet 

I brevet inviteres foreldre/foresatte til å oppgi om de ønsker å få tilsendt 

informasjon og tilbud om trosopplæring fra Den norske kirke. Dette knyttes til 

den foresatte som står oppført i medlemsregisteret. Menigheter kan da ta ut 

oppdaterte lister over hvem som ønsker få informasjon. Det er viktig å 

understreke at dette ikke er et nytt tilhørigregister. Interessen for informasjon 

registreres på oppføringen til en foresatt som er medlem. Tillatelsen til å 

sende informasjon kan når som helst slettes igjen av den foresatte. 



Tilhørige i aldersgruppen 15-18 år blir også slettet fra medlemsregisteret. 

Disse er myndige til selv å melde seg inn og ut av trossamfunn. De vil få 

informasjon om at de ikke lenger vil stå oppført som tilhørige, men er 

velkommen til dåp for å bli medlem i Den norske kirke. 

Nettsider og informasjon 

I brevet Kirkerådet sender ut til alle berørte, henvises det til egne nettsider 

med informasjon om medlemskap, dåp, tilhørigordningen, personvern og den 

nye loven om tros- og livssynssamfunn. Der vil også innholdet i brevene som 

er sendt være tilgjengelige. 

Disse nettsidene finnes her (innholdet er fortsatt under arbeid): 

www.kirken.no/brev (Målgruppe: Alle som har spørsmål eller ønsker mer 

informasjon om brevene og utsendelsen, tilhørigordning, ny lov om tros- og 

livssynsamfunn, personvern). 

www.kirken.no/informasjon (Målgruppe: Brevmottaker foreldre/foresatte til 

barn under 15 år med mer informasjon og lenke til registrering). 

www.kirken.no/ung (Målgruppe: Brevmottaker mellom 15-18 år med mer 

informasjon til aldersgruppen 15-18 om dåp og andre kirkelige tilbud). 

Kirkerådet har også etablert en svartjeneste for spørsmål om endringene. 

Denne er tilgjengelig både for ansatte og berørte. Kontaktdetaljer og svar på 

mange spørsmål vil bli tilgjengelig på kirken.no/brev. 

 

Om medlemsregisteret 

Etter 1. januar 2021 vil det ikke være noen tilhørige å søke frem i gruppesøk 

og uttrekk. I medlemsregisterets uttrekksfunksjon vil det komme et nytt valg 

der man kan få med de nye navnene som en del av uttrekket. 

Fagsystemleverandørene må oppdatere sine tilhørende systemer. Til dette er 

gjennomført av menighetens leverandør, er det viktig at menigheten benytter 

medlemsregistret til å få oppdaterte uttrekk av medlemmer og de frivillig 
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oppførte barna. Veiledning om hvordan uttrekk tas fra medlemsregisteret, vil 

komme.  

Medlemsregisteret inneholder feilregistreringer. Dette kan føre til at folk også 

tar kontakt med lokalkirken fordi de feilaktig har mottatt brevet. På de nye 

nettsidene ligger mer detaljert informasjon og spørsmål og svar som kan 

være nyttige å sette seg inn i. 

Ingrid Vad Nilsen,  

direktør i Kirkerådet 
    

 

 

 

 


