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KM 06/14 
Den norske kirkes grunnlag 
 
 

Merknader fra kirkemøtekomitéen og Kirkemøtets vedtak  
 
 
 
Komiteens merknader 
 
1. Komiteen foreslår at saken om Den norske kirkes grunnlag ikke skal munne ut i et 

foreløpig vedtatt regelverk ved neste års Kirkemøte, men være en forberedelse til en 
senere, endelig vedtakelse sammen med den øvrige kirkeordningen. 
 

2. Komiteen har drøftet ulike sider ved saken om Den norske kirkes grunnlag med 
særlig vekt på det som fremkommer i punkt 2 i Kirkerådets forslag til vedtak. 

 
3. Komiteen foreslår at Kirkemøtet bestiller fra Kirkerådet  en forberedende utredning 

om de forhold som bør inngå i Den norske kirkes grunnlag. Her skal særlig 
overordnede spørsmål behandles. Dette vil kunne omfatte elementer der det kreves 
kvalifisert flertall for å gjøre endringer. Komiteen legger til grunn at denne 
bestillingen bør angi en tydelig retning for det videre arbeidet. 
 

4. Komiteen mener kirken ikke skal utsette arbeidet med å drøfte hva som kan være 
de viktigste styrende elementer i kirkens fremtidige ordninger. Det er viktig å 
videreføre en dialog med staten om kirkens syn på den fremtidige lovgivning om 
Den norske kirke. 

 
5. Komiteen viser til at en rekke tidligere kirkemøter, herunder Kirkemøtet i 2011, gir 

uttrykk for et behov for å avklare forholdet mellom Stortingets 
lovgivningsmyndighet og Den norske kirkes egen normgivningskompetanse som 
trossamfunn. Ved denne avklaringen vil det være viktig å få frem de forhold som 
vedrører Den norske kirke og som Kirkemøtet mener det er ønskelig å lovregulere. 
Komiteen forutsetter at Kirkerådet følger opp dette med henblikk på Kirkemøtet 
neste år.  

 
6. I den fremtidige kirkeordning blir det nødvendig å avklare forholdet mellom 

soknene og det nasjonale rettssubjektet som ventes opprettet med virkning fra 2017. 
Dette er et spørsmål av stor prinsipiell betydning. Siden soknene er egne 
selvstendige rettssubjekter, må de rettslige sider av denne relasjonen bli nedfelt i 
lov. Kirkemøtet forventes å få dette spørsmålet på høring fra departementet til neste 
år.  
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7. Komiteen ser at en hovedinndeling av det ikke-statlige kirkelige regelverket kan bli 
slik:  

- Den norske kirkes grunnlag (Den norske kirkes øverste regelverk)  
- Kirkeordning for Den norske kirke (øvrig, viktig regelverk knyttet til selve 
kirkeordningen)  
- Diverse øvrig regelverk (gitt dels av Kirkemøtet, dels av Kirkerådet og andre 
kirkelige organer) 
 

8. Komiteen har drøftet det som står i saksorienteringen om kirkens læregrunnlag, og 
den har merket seg forslagene om en mulig språklig fornyelse av Kong Christian 
Den Femtis Norske Lov (NL) 2-1, fra 1687, som lyder slik:  

Den Religion skal i Kongens Riger og Lande alleene tilstædis, som overeens 
kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og 
Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og tredive 
overgiven Augsburgiske Bekiendelse, og Lutheri liden Catechismo. 

 
I likhet med Kirkemøtet i 2007 mener komiteen at Den norske kirkes læregrunnlag 
skal videreføres. Komiteen peker imidlertid på at den innledende setningen i NL 2-
1 må endres. Det er i tillegg behov for å gi henvisningen en ny språkdrakt.  
 

9. Komiteen mener en beskrivelse av kirkens selvforståelse og oppdrag bør inngå som 
en del av kirkens grunnlag. Det bør også tydeliggjøres at Den norske kirke som 
«Norges Folkekirke» (jf. Grunnlovens § 16) sammen med andre aktører i 
samfunnet vil videreføre «vor kristne og humanistiske Arv» (jf. Grunnlovens § 2).  

 
10. Komiteen mener at det i den fremtidige kirkeordningen er viktig å føre videre 

prinsippet om at alle sokn i det minste skal være betjent av en prest, som i samsvar 
med sin ordinasjonsforpliktelse forvalter ord og sakrament slik at kristen tro og 
kristent liv fremmes. 
 

11. Komiteen forutsetter at dåpen skal være eneste medlemskriterium i Den norske 
kirke. 

 
12. Komiteen finner kirkens demokratiske struktur som et så viktig kjennetegn ved Den 

norske kirke at Den norske kirkes grunnlag – som senere vedtatt regeltekst – bør 
uttrykke dette som et prinsipp. 

 
13. Komiteen mener at tilsynstjenesten som biskopene ivaretar må omtales. 

 
14. Komiteen er kjent med at det arbeides med andre utredninger som kan berøre Den 

norske kirkes grunnlag og legger til grunn at det foregår en koordinering med disse.  
 
 

Kirkemøtets vedtak 
 
1. Kirkemøtet ber om at Kirkerådet legger frem en sak om Den norske kirkes grunnlag 

på Kirkemøtet i 2015 som gjør det mulig for Kirkemøtet å angi retning for det 
videre arbeid med grunnlaget. 
 

2. Kirkemøtet forutsetter at saken Den norske kirkes grunnlag inneholder en 
beskrivelse av følgende: 

- kirkens læregrunnlag  
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- kirkens selvforståelse  
a. som folkekirke lokalt og nasjonalt 
b. som en del av den verdensomspennende kristne kirke og den evangelisk-
lutherske kirkefamilien 

- kirkens oppdrag 
- medlemskap og dåp 
- kirken som en demokratisk oppbygd organisasjon 
- betydningen av prestetjenesten, andre vigslede tjenester og tilsynstjenesten 
 

3. Kirkemøtet ber Kirkerådet gi en begrunnet innstilling om hvilke områder en særskilt 
lovregulering av Den norske kirke bør omfatte. 

 
 
 
Enstemmig vedtatt.  
116 stemmeberettigede  
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