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Behandling av tilhøriges personopplysninger  

Vi viser til e-post 6. juni 2019 fra Human-Etisk Forbund vedlagt brev om behandling av 
tilhøriges personopplysninger.  
 
Ordningen for tilhørighet og utlevering av folkeregisteropplysninger 
Ordningen med tilhørighet til kirken fra fødselen er, som det fremgår i brevet, fastsatt i 
kirkeloven (lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke). Barn anses å høre inn under Den 
norske kirke fra fødselen såfremt en av foreldrene er medlem, jf. kirkeloven § 3 nr. 2 første 
punktum. Begrunnelsen for dette er at fullt medlemskap i kirken forutsetter dåp og at 
tilhørighet til kirken blir sett på som naturlig på bakgrunn av foreldrenes kirkemedlemskap. 
Når barnet har fylt 18 år uten å være døpt, anses det ikke lenger å høre inn under Den 
norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 5 annet punktum. Lovgivningen omkring dette er i endring, 
men fortsatt gjelder kirkeloven. Også etter forslaget til ny trossamfunnslov vil det være 
lovgivning rundt medlemskap i trossamfunn og en særbestemmelse for Den norske kirkes 
medlemsregister. Vurdering av behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) 
for personopplysninger om tilhørige barn i medlemsregisteret vil ha dette som utgangspunkt. 
Når det derimot gjelder utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret, må dette vurderes 
med utgangspunkt i de lovbestemte ordningene i folkeregisterloven.  
 
Behandlingsgrunnlag for tilhørige i medlemsregisteret  
Godt personvern forutsetter at personopplysninger blir behandlet på en måte som skaper 
tillit, og dette er bakgrunnen for at personvernforordningen har nærmere krav til såkalt 
behandlingsgrunnlag, jf. personvernprinsippene i personvernforordningen artikkel 5. Den 
norske kirke er opptatt av å behandle personopplysninger på en tillitskapende og god måte. 
Hvilke opplysninger som registreres i tilknytning til tilhørige i kirken fremgår tydelig av 
forskrift 16. april 2018 nr. 581 om Den norske kirkes medlemsregister 
(medlemsregisterforskriften) § 6, jf. § 5 første ledd. For tilhøriges vedkommende er det 
snakk om den registrertes navn, folkeregistrerte bostedsadresse, fødselsnummer og 
familierelasjon. Registreringen av disse opplysningene må, som påpekt, ha et 
behandlingsgrunnlag i personvernforordningen.  
 
Personvernforordningen artikkel 6, som gjelder behandlingsgrunnlag i sin alminnelighet, 
åpner for at nasjonal rett kan utfylle personvernforordningen på enkelte punkter. Vi må 
forutsette at norsk rett er i samsvar med EØS-reglene. Kirkerådet vurderer det slik at 
registrering av tilhørige i medlemsregisteret har behandlingsgrunnlag i 
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c) «rettslig forpliktelse» og artikkel 6 nr. 1 
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bokstav e) «utføre en oppgave i allmennhetens interesse». Som supplerende rettsgrunnlag, 
slik det kreves etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 3, vises det til kirkeloven § 3 nr. 10 
og til ovennevnte bestemmelser i medlemsregisterforskriften. Vi viser i denne sammenheng 
til personvernforordningen artikkel 35 nr. 10 hvor det forutsetningsvis fremgår at det rettslige 
grunnlaget ikke behøver spesifikt å regulere behandlingsaktivitetene, jf. Prop. 56 LS (2017-
2018) om personopplysningsloven og personvernforordningen på side 33. Fortalepunkt 45 
støtter også opp under dette. Kirkelovens og medlemsregisterforskriftens krav om 
registrering av tilhørige innebærer i seg selv en rettslig forpliktelse som gjør registrering 
nødvendig. Den norske kirkes oppdrag som folkekirke har en type allmenn karakter som vil 
kunne tilsi allmenne interesser. Medlemsregisteret har også en viktig funksjon overfor andre 
tros- og livssynssamfunn ettersom medlemstallet inkludert de tilhørige danner grunnlaget for 
utregning av tilskudd til disse tros- og livssynssamfunnene.  
 
Visse personopplysninger er det i utgangspunktet forbudt å behandle, og det gjelder 
sensitive personopplysninger eller såkalt særlige kategorier personopplysninger, jf. 
personvernforordningen artikkel 9 nr. 1. Kirkerådet vurderer det slik at opplysninger i 
medlemsregisteret — herunder opplysninger om tilhørige — kommer inn under denne 
kategorien personopplysninger. Det må da også kunne påvises et behandlingsgrunnlag etter 
personvernforordningen artikkel 9 nr. 2. Kirkerådet har vurdert det slik at opplysningene kan 
behandles med utgangspunkt i en «regelmessig kontakt» med de registrerte, jf. 
personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav d). De tilhørige vil blant annet få tilsendt 
invitasjon i forbindelse med trosopplæringstiltak så lenge foreldrene ikke har meldt fra om at 
tilhørigheten skal opphøre. For øvrig vil behandlingsgrunnlaget også kunne ha støtte i 
personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav g) «viktige allmenne interesser(…)på 
grunnlag av(…)nasjonal rett».  
 
Overføring av opplysninger fra Folkeregisteret  
Medlemsregisterforskriften fastsetter at medlemsregisteret skal ajourholdes med blant annet 
opplysninger fra Folkeregisteret, jf. medlemsregisterforskriften § 10. Tilgangen til 
folkeregisteropplysninger reguleres av folkeregisterloven. Etter den gamle folkeregisterloven 
fra 1970 fikk Kirkerådet som sentral behandlingsansvarlig for medlemsregisteret tilgang til 
taushetsbelagte opplysninger, slik som familierelasjoner. Dette innebar at medlemsregisteret 
kunne ajourføres med nyfødte som anses å høre til kirken. Ordningen fortsatte også etter at 
den nye folkeregisterloven trådte i kraft gjennom en overgangsordning frem til 1. oktober 
2018 eller frem til sak om fortsatt tilgang var avgjort. Det nye med den siste 
folkeregisterloven er at vurderingen av om en virksomhet skal få tilgang til taushetsbelagte 
opplysninger fra Folkeregisteret, ble flyttet til sektorlovgivningen. Det har ikke blitt fastsatt 
slik lovhjemmel på medlemsregisterområdet, og konsekvensen er at fra i fjor høst har ikke 
nye tilhørige blitt registrert i kirkens medlemsregister på bakgrunn av 
folkeregisteropplysninger. Saken som det refereres til, har ikke direkte sammenheng med 
identifisering av tilhørige. Denne saken gjaldt krav til opplysninger for identifisering av 
personer for innhenting av ikke-taushetsbelagte opplysninger. Hvorvidt Kirkerådet skulle 
kategoriseres etter folkeregisterloven § 10 -1 første eller annet ledd, var avgjørende for 
dette.  
 
Informasjon til de registrerte  
Kirkerådet gir informasjon om tilhørige i kirken på ulike måter. Personvernerklæringen på 
kirken.no nevner tilhørige. Nettstedet kirken.no har også informasjon i ulike artikler. I stor 
grad gis det informasjon lokalt fra det enkelte kirkekontor til de registrerte (v/foresatte). Som 
nevnt ovenfor sendes invitasjoner til trosopplæringstiltak m.v. også til tilhørige. Det har også 
vært lang tradisjon i kirken å sende ut invitasjon til dåp. Tidligere fikk kirkekontorene lokalt 
også alltid papirkopi av fødselsmeldingen som ble sendt fra sykehuset til Folkeregisteret. 
Folk har med andre ord vært vant til at kirken henvender seg til dem og ikke omvendt. Etter 
at opplysninger om nyfødte tilhørige sluttet å tilflyte medlemsregisteret, har det heller ikke 
blitt registrert tilhørige i medlemsregisteret på bakgrunn av folkeregisteropplysninger. Kirken 
ønsker fortsatt en ordning for tilhørighet, men det legges opp til at foreldrene må melde dette 
inn selv, jf. Kirkemøtets vedtak i sak KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke § 4. Fra 
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kirkens side sentralt vil informasjon i henhold til personvernforordningen først og fremst 
måtte gis gjennom en personvernerklæring.  
 
Konklusjon 
Arbeid med personvern og informasjonssikkerhet er et vedvarende arbeid for å finne frem til 
stadig bedre løsninger. Vi merker oss synspunktene fra HEF. Den norske kirke har allerede 
stoppet med automatisk registrering av tilhørige etter at tilgangen til familierelasjoner bortfalt 
fra 1. oktober 2018. Vi ser derimot ikke at det er grunnlag for sletting av de allerede 
registrerte tilhørige i medlemsregisteret. Vi finner da heller ikke å kunne følge opp det 
fremsatte kravet på dette punktet. Vi vil se nærmere på hvordan informasjon til de registrerte 
kan følges opp og eventuelt forbedres.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ole Inge Bekkelund  
avdelingsdirektør Kristian Skjeldal 
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