
Høring – elektronisk selvbetjeningsløsning og 

ny forskrift om innmelding i og utmelding av 

Den norske kirke 

Høringsuttalelse fra Presteforeningen 
 

Presteforeningen støtter intensjonen i forslaget om å gjøre inn- og utmelding av Den norske 

kirke enklere for de som ønsker å melde seg inn eller ut, og å forenkle arbeidet med 

administrasjon av inn- og utmeldinger. 

Til spørsmål 1: Presteforeningen støtter Kirkerådets forslag om å åpne for elektronisk 

selvbetjeningsløsning for utmelding av Den norske kirke. 

Til spørsmål 2: Presteforeningen er opptatt av at innføring av mulighet for elektronisk 

innmelding i Den norske kirke ikke må svekke dåpen som medlemskriterium i Den norske 

kirke. En forutsetning for at kirken kan godta elektroniske innmeldinger er at det foreligger 

gyldig egenerklæring om at vedkommende er døpt med kristen dåp, og at tid og sted for dåp 

om mulig kan oppgis. Det må være mulig å laste opp elektronisk kopi av dåpsattest eller 

tilsvarende dokumentasjon der dette foreligger. 

Til spørsmål 3: Presteforeningen foreslår følgende formulering av forskriftens § 1, bokstav e): 

"Egenerklæring om at personen er døpt med kristen dåp, og opplysninger om sted og dato 

for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette."  

Presteforeningen ber også om at det vurderes å styrke ordlyden i § 1, bokstav d) etter 

bokstav e) til "erklæring om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i 

Norge er brakt til opphør."  

Presteforeningen støtter også forslag fra døvekirken om å legge til rette for at inn- og 

utmelding for medlemmene i døvemenighetene – som har dobbelt medlemskap, både i 

soknemenighet og døvemenighet – skal kunne bli håndtert ved henvendelse til 

døvemenighet, uten å måtte henvende seg til kirkebokfører i bostedsmenigheten. Vi støtter 

dermed følgende forslag til tilføyelser i forskriften: § 1, første ledd: "Innmelding (…) skjer ved 

henvendelse til kirkebokføreren på bostedet, eller døvemenighet eller til Kirkerådet (…). 

Norsk statsborger bosatt i utlandet (…) til kirkebokføreren på siste bosted i Norge eller 

døvemenighet, eventuelt den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer (…); og 

tilsvarende tilføyelse i § 2, første ledd: "Utmelding (…) ved henvendelse til kirkebokføreren 

på bostedet, eller døvemenighet, eller til Kirkerådet (…).  
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