KM 8/01 Myndighetsrelasjoner i
Den norske kirke - Vedtak
Med bakgrunn i sak KM 14/99 "Kirkemøtets myndighet", oppnevnte Kirkerådet i juni 2000 en
arbeidsgruppe til å utrede nærmere bestemte spesifikt kirkelige organers myndighet og
relasjoner mellom dem. Arbeidsgruppens utredning "Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke"
ble ferdigstilt og overlevert Kirkerådet 23. mai 2001. Utredningen ble umiddelbart sendt på
høring til et utvalg instanser med frist for uttalelse 10. september 2001.
Kirkemøtets vedtak:

1
Kirkemøtet tar utredningen "Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke" til
etterretning. Kirkemøtet slutter seg i hovedsak til utredningens framstilling av
gjeldende rett og utredningens vurderinger og anbefalinger. Kirkemøtet vil
understreke at denne konkrete saken er en del av en større prosess. Mange av
innspillene som er framkommet i høringsrunden og i Kirkemøtets behandling
er viktige innspill i debatten videre, blant annet må det skje en nødvendig
avklaring av hvordan en kan ivareta mindretall i kirkelige organer som
opplever å være i en samvittighetskonflikt i en sak med læremessige
implikasjoner. Det medlem av et kirkelig organ som av hensyn til sin
samvittighetsforpliktelse på Den Hellige Skrift (respektive "den evangelisk
lutherske lære", jfr. kl §28) ikke finner å kunne slutte seg til flertallet i det
aktuelle organ, forutsettes – så langt som mulig – å grunngi sin dissens
gjennom et protokollat i møtet. Dette bør skje på et tidlig stadium i en prosess,
og gis om nødvendig en helhetskirkelig behandling.
2
Kirkemøtet mener at gjennomgangen av dagens kirkeordning er klargjørende
og gir grunnlag for at det grunnleggende kravet til samvirke som både
påhviler organer som har vedtaksmyndighet og organer som vedtak retter seg
mot, kan fungere på en bedre måte i praksis. Kirkemøtet vil særlig trekke fram
utredningens framstilling av retningslinjemyndighet og klargjøringen av
lojalitetsplikter i vid forstand som viktige i denne sammenhengen. Dersom
denne samvirkeprosessen skal fungere godt, er det viktig å legge til rette for
åpne og ryddige prosesser både i forhold til saksforberedelsen før vedtak skal
treffes, ved selve beslutningen og i etterkant av den. Kirkemøtet vil også
framheve at dette samvirket ikke utelukkende kan bygges på regler, men at en
er avhengig av ansvarlige aktører med vilje til samarbeid og respekt for
ulikheter og uenighet, men også respekt for avgjørelser som faktisk er fattet.
3

Kirkemøtet ser at det kan være grunnlag for å arbeide videre med
utredningens forslag til "Retningslinjer for behandling av lære- og
ordningsspørsmål". Kirkemøtet vil be Kirkerådet i samarbeid med aktuelle
organer arbeide videre med om, og på hvilken måte, det kan etableres
nærmere plikter til samråd i reglene som regulerer de ulike kirkelige organers
virksomhet.
4
Kirkemøtet anbefaler at det utarbeides en forkortet versjon av utredningen.
79 stemmeberettigede. Forslaget enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel til pkt. 2:
Gunnar Stålsett:
"Retningslinjemyndighetskonstruksjonene kan ikke brukes til å utvide
Kirkemøtets mandat og myndighet utover det som er gitt i lov og
forordning/delegering.
Retningslinjemyndighet kan ikke brukes til å begrense andre kirkelige
organers myndighet der dette ikke er hjemlet i lov og mandat for
vedkommende organ."
Arne Grønningsæter og Sigurd Osberg sluttet seg til protokolltilførselen

