
 
 

Et e-brev fra Kirkerådet 7. september 2015 

 

Til de kirkelige fellesrådene 

Forbedring av kvaliteten i Den 
norske kirkes medlemsregister 

Intern høring 

Etter utsendelse av valgkort sommeren/høsten 2015 har Kirkerådet 
satt i gang undersøkelser for å finne svar på hvorfor en del personer 
som ikke er medlemmer av Den norske kirke har mottatt valgkort. 
Valgkortet ble sendt ut etter opplysninger fra Den norske kirkes 
medlemsregister. 
 

Kulturminister Thorhild Widvey har bedt Kirkerådet om en rapport om 
denne saken. 
 

Kirkerådet ønsker informasjon fra fellesrådene om hvordan dere 
vurderer de feilene som har blitt avdekket og hvilke tiltak som kan 
settes inn for å redusere slike feil i fremtiden.  

 Vi håper dere kan gi oss svar på noen få spørsmål  innen 
utgangen av 11. september.   
(Klikk for å gå til undersøkelsen - bare 4 enkle spørsmål) 

Kirkelig fellesråds ansvar 

Kirkelig fellesråd er behandlingsansvarlig for den delen av Den 
norske kirkes medlemsregister det blir gitt tilgang til. Ansvaret 
ivaretas av organets daglige leder (kirkevergen). Dette omfatter også 
ansvar for registrering av kirkelige handlinger, herunder at 
innmeldinger og utmeldinger blir korrekt registrert i Den norske kirkes 
medlemsregister. 
 

Kirkemøtets ansvar 

Kirkemøtet er behandlingsansvarlig for hele Den norske kirkes 
medlemsregister og administrerer registeret. Kirkerådet forvalter 
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registeret på delegasjon fra Kirkemøtet og ser til at bestemmelser i 
lover og forskrifter, blant annet Forskrift om Den norske kirkes 
medlemsregister og Lov om behandling av personopplysninger, blir 
fulgt. 
 

Kirkerådet ber alle menigheter/fellesråd om å gjøre følgende: 
1. Besvare denne spørreundersøkelsen for å sikre en best mulig 
tilbakemelding som skal inngå i rapport til departementet. Fristen er 
11. september 2015. 

2. Dersom dere har lagret informasjon om medlemmer utenfor 
medlemsregisteret, f.eks på lokal pc, må dere sørge for at disse 
opplysningene blir registrert i medlemsregisteret innen utgangen av 
10. september 2015. Dette for at manntallet som benyttes ved 
kirkevalget 13./14. september 2015 blir mest mulig korrekt. 

3. De menigheter/fellesråd som benytter lokale fagsystemer til 
registrering av inn-/utmelding og dåp må ha oppdatert programvare 
som har funksjonalitet for integrasjon mot Den norske kirkes 
medlemsregister. Alle bes om å ta i bruk denne integrasjonen. Har 
dere behov for rådgivning og bistand til dette kan leverandør av 
deres fagsystem kontaktes. Kirkerådet setter en frist for at alle skal 
innføre og ta i bruk denne integrasjonsløsningen til 31. desember 
2015. 

 

Oslo, 7. september 2015 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jens-Petter Johnsen 

direktør   

Ole Inge Bekkelund 

avdelingsdirektør 

  

 

  

 

https://response.questback.com/kirken/lokaleregistreringer/
https://response.questback.com/kirken/lokaleregistreringer/


Vedlegg: 

Dette er spørsmålene som stilles i den enkle spørreundersøkelsen 

Forholdet mellom lokal registrering og kirkens nasjonale medlemsregister 

Spørsmål 1 

I henhold til Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister skal alle utmeldinger, innmeldinger og 

dåp registreres i kirkens medlemsregister. Finnes det i deres menighet/fellesråd dokumentasjon på 

innmeldinger, utmeldinger og dåp som er gjennomført etter 1999 og som ikke er registrert i kirkens 

medlemsregister? 

- Ja 

- Nei 

- Vet ikke 

 

Hvis ja - hvordan er disse opplysningene lagret: 

- Kun i lokalt fagsystem/dataprogram  

- Skjema lagret i papirarkiv 

- Utfylt kirkebok 

 

Spørsmål 2 

Benytter deres menighet/fellesråd et lokalt fagsystem/dataprogram for medlemsadministrasjon 

(”Labora” eller ”Kardinal”)? 

- Ja 

- Nei 

- Vet ikke 

 

Hvis ja  

Har dere tatt i bruk integrasjonsløsningen mot Den norske kirkes medlemsregister som ble innført 

sommeren 2014? 

- Ja 

- Nei 

- Vet ikke 

Har dere opplevd at registreringer i lokalt fagsystem ikke har blitt oppdatert mot kirkens 

medlemsregister etter at integrasjonsløsningen er tatt i bruk? 

- Ja 

- Nei 

- Vet ikke 

 

Hvis nei  

Hva er årsaken til at integrasjonsløsningen ikke er tatt i bruk? 

- Det lokale fagsystemet vi bruker er eldre versjon, uten støtte for integrasjon 

- Vi vet ikke hvordan vårt dataprogram skal oppdateres mot Den norske kirkes medlemsregister 

- Annet  

 

Spørsmål 3 

Er dere kjent med andre forklaringer på hvorfor personer som sier de har meldt seg ut av Den norske 

kirke likevel står oppført i medlemsregisteret? 

- Ja  

- Nei 

- Beskriv 

 

Spørsmål 4 

Hvilke tiltak mener dere kan bidra til å bedre kvaliteten i kirkens medlemsregister i tiden fremover?  

Kryss av på ett eller flere av følgende forslag: 

- Mer opplæring av lokale saksbehandlere 

- Innføring av et mer enhetlig IT-system for alle menigheter i Den norske kirke 

- Innføring av en sikker, elektronisk selvbetjeningsløsning for alle personer i Norge hvor status på 

medlemskap i Den norske kirke kan sjekkes 

- Myndighet til å registrere inn-/utmelding og dåp flyttes fra menighetene til et nasjonalt 

kontor/Kirkerådet 

- Annet  
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