
 

 

Høringssvar fra Kirkerådet til NOU 2022:11  

Ditt personvern – vårt felles ansvar 

 
Hovedpunkter: 

• Den norske kirke minner om at retten til personvern er en grunnleggende rettighet som 

skal veies opp mot retten til å utøve religion og overholde religiøse skikker 

 

• Den norske kirke hilser velkommen forslaget om å styrke personvernkompoetansen i 

offentlig sektor, herunder kunnskapen om EØS-borgernes grunnleggende rettigheter 

 
Den norske kirke 

Den norske kirke er Norges folkekirke med 3, 6 millioner medlemmer. 

Kirkerådet støtter Personvernkommisjonens (heretter: kommisjonens) syn på personvern som 

en samfunnsverdi. En åpen og lovlig behandling av personopplysninger er en forutsetning for 

et godt samfunn med et velfungerende demokrati. Riktig bruk av personopplysninger gjør det 

mulig å tilby og skreddersy gode digitale tjenester for innbyggerne. Vi ser også at digitalisering 

og sosiale medier har en skyggeside som gjør det nødvendig å verne særlige grupper. 

 

Kommisjonen henviser (på side 36) til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, EMK. 

EMK art 8 verner retten til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondanse. 

Kommisjonen henviser (på side 35) også til EUs traktat om grunnleggende rettigheter (Lisboa-

traktaten). Traktatens artikkel 8 er grunnlaget for personvernforordningen.  

EMK artikkel 9 om religionsfrihet sikrer «frihet til å gi uttrykk for sin religion eller 

overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.» Lisboa-traktatens artikkel 

10 nevner som en grunnleggende rettighet å 

«utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, undervisning, andakt og 

overholdelse av religiøse skikker».1 

 Barn kan ikke utøve sine religiøse rettigheter uten hjelp av samfunnet og foreldrene frem til de 

er 15 år (den religiøse myndighetsalderen). 

Den norske kirke arbeider med å digitalisere kirkens arbeid og forenkle medlemmenes tilgang 

til sine personopplysninger. På samme måte som en person kan identifisere seg med Bank-ID 

på kirkens «Min side» for å melde seg inn eller ut – eller fastslå sin medlemsstatus – vil det 

være viktig for foreldre å kunne se om deres barn er medlem av trossamfunnet. 

Tidligere mottok Den norske kirke opplysninger om foreldre og barn fra Folkeregisteret. I dag 

har ikke Folkeregisteret lovhjemmel til å utlevere slike opplysninger. Det fører blant annet til 

at når noen henvender seg til Den norske kirke med spørsmål om et barn er registrert, kan 

 
1 Charteret om grundlæggende rettigheder, artikel 10  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN 
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kirken måtte be om attest på foreldreansvar. En slik attest må forelderen selv skaffe fra 

Folkeregisteret. På Folkeregisterets nettside opplyses at det tar inntil to uker pluss postgang, 

og de ber om at man bare bestiller det som er strengt nødvendig. 

Kirkerådet mener at dette er et eksempel på det kommisjonen peker på i sin rapport: at 

lovgiveren i mange tilfeller ikke utnytter personvernforordningens nasjonale råderom for å 

sikre at personopplysninger behandles på en hensiktsmessig måte. 

Personvernkompetansen i det norske samfunnet  

Personvernkommisjonen skriver: «Det finnes i Norge i dag ingen offentlig virksomhet som har 

et overordnet ansvar for å vurdere den samlede bruken av personopplysninger i offentlig 

forvaltning, og betydningen denne har for personvernet.» Videre skriver kommisjonen «at 

offentlig sektor må prioritere å styrke personvernkompetansen blant sine ansatte». 

Det synes som om kunnskapen om EØS-lovgivningen er samlet i små konsentrerte fagmiljøer, 

mens den burde være en del av forvaltningen på alle nivåer: i  statsadministrasjonen og i 

kommuner. 

Kirkerådet hilser derfor velkommen kommisjonens forslag om at: 

• Fagetater (som forbruker- og arbeidstilsyn) håndhever personvernet på sine 

fagområder 

• Saksbehandlere i offentlig sektor skoleres i EØS-retten generelt og i personvern spesielt 

• Personvern blir en del av skolens undervisning i digitalisering og samfunnsansvar 

 

Oslo, 2. februar 2023 

Kirkerådet 


