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Den norske kirkes grunnlag 
 

 

Merknader fra kirkemøtekomité D 
 

Komiteen legger i hovedsak saksorienteringen til grunn for den videre behandling av 

saken.  

  

1. Komiteen understreker at denne saken er et ledd i en prosess, hvor Kirkemøtet 2015 

kun skal angi retning for det videre arbeid med grunnlaget. På grunn av at Den 

norske kirkes grunnlag har en klar læremessig karakter, mener komiteen at 

Bispemøtet må involveres i det videre arbeid med grunnlaget ut over det som følger 

av forretningsorden. Komiteen har merket seg at Kirkerådet antar at Den norske 

kirkes grunnlag vil være klar for endelig behandling og vedtak i 2019. Komiteen 

legger til grunn at dette øverste regelverket for Den norske kirke skal bli vedtatt på 

samme kirkemøte som den øvrige kirkeordningen.   

 

2. Komiteen mener arbeidet med det kirkelige grunnlaget bør foregå som en parallell 

prosess hvor kirken kan sende ut en egen regelverkshøring før Stortingets lovvedtak, 

men i lys av en lovproposisjon. Det gjør det mulig for Kirkemøtet å behandle saken 

tidligere enn hvis høringen sendes ut etter lovvedtaket.  

 

3. Komiteen viser til at saksorienteringen nå omtaler Den norske kirkes grunnlag som 

Den norske kirkes forfatning, men mener begrepsbruken bør avklares nærmere i det 

videre arbeid med kirkeordningen. Komiteen har merket seg at saksorienteringen 

inneholder en del alternative tekstforslag i rammer. Komiteen ser at disse kan 

illustrere hvordan fremtidige bestemmelser i Den norske kirkes grunnlag kan tenkes 

utformet, men komiteen har ikke tatt stilling til innholdet i disse.  

 

4. Komiteen ber Kirkemøtet bekrefte at Den norske kirkes læregrunnlag videreføres og 

består av Bibelen, Den apostoliske, Den nikenske og Den athanasianske 

trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse av 1530 og Luthers lille katekisme 

og legger til grunn at dette vil bli inkludert i Den norske kirkes grunnlag. Komiteen 

understreker at bekjennelsesskriftene Den norske kirke er forpliktet på, til enhver tid 

må prøves på Bibelen. Slik kan bekjennelsesskriftene bli forstått og formidlet rett 

med tanke på deres betydning for kirkens tro i dag.  

 

5. Komiteen viser til at Kirkemøtet gjennom en årrekke har gitt uttrykk for sin 

selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, sist i 

sak KM 07/14. Komiteen understreker at dette er en så viktig del av Den norske 
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kirkes selvforståelse at det må komme til uttrykk i Den norske kirkes grunnlag. 

Tilsvarende anser komiteen det som helt grunnleggende at Den norske kirke skal 

være lokalt forankret og landsdekkende, og at dette bør fastsettes i Den norske 

kirkes grunnlag.   

 

6. Komiteen legger vekt på at beskrivelsen av Den norske kirke som folkekirke skal 

reflekteres i Den norske kirkes grunnlag. Komiteen ber om at det arbeides med Den 

norske kirkes selvforståelse som folkekirke i det videre arbeid med grunnlaget. 

 

7. Komiteen forutsetter at medlemskap i Den norske kirke skal være knyttet til dåpen. 

Komiteen ser at det vil kunne være behov for nærmere bestemmelser om rettigheter 

og plikter knyttet til medlemskapet, blant annet knyttet til spørsmål om stemmerett 

og valgbarhet, og legger til grunn at disse fastsettes i kirkeordningen.  

 

8. Komiteen mener at Den norske kirkes grunnlag bør gi en beskrivelse av kirkens 

oppdrag som inkluderer menighetenes grunnleggende oppgave med å feire 

gudstjeneste, drive undervisning og utøve diakoni og misjon.  

 

9. Komiteen vil fremheve viktigheten av at Den norske kirkes styringsorganer er 

organisert etter demokratiske prinsipper og som et samvirke mellom valgte 

representanter for medlemmene og representanter for den vigslede tjeneste med Ord 

og sakrament. Komiteen vil understreke betydningen av at Den norske kirke legger 

til rette for en åpen og opplyst samtale som er en viktig forutsetning for et godt 

fungerende demokrati.  

 

10. Komiteen mener Den norske kirkes grunnlag bør beskrive betydningen av 

prestetjenesten, andre vigslede tjenester og tilsynstjenesten. Komiteen mener 

tilsvarende det bør uttrykkes i grunnlaget at kirkens oppdrag ivaretas i et 

tjenestefellesskap bestående av vigslede og ikke-vigslede kirkelige ansatte og 

frivillige medarbeidere som utøver forskjellige oppgaver.   

 

11. Komiteen viser til at det i dag er en lovbestemmelse om at de kirkelige møter og råd 

skal utføre sitt arbeid i lojalitet med den evangelisk-lutherske lære. Komiteen mener 

det kan være aktuelt å innføre en tilsvarende lojalitetsplikt gjennom en bestemmelse 

i Den norske kirkes grunnlag. Alternativt vil en slik plikt naturlig hører hjemme i 

den øvrige kirkeordningen.  

 

12. På bakgrunn av sakens viktighet og ønsket om bred konsensus, mener komiteen at 

Den norske kirkes grunnlag ved den endelige behandlingen bare kan anses gyldig 

vedtatt hvis det er to tredjedeler av Kirkemøtets medlemmer som stiller seg bak 

vedtaket.  
 

 

Kirkemøtets vedtak 
 

Kirkemøtet ber Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet om å arbeide videre med Den 

norske kirkes grunnlag ut fra følgende føringer: 

 

1. Kirkemøtet bekrefter at Den norske kirkes læregrunnlag, som består av Bibelen, 

Den apostoliske, Den nikenske og Den athanasianske trosbekjennelse, Den 
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augsburgske bekjennelse av 1530 og Luthers lille katekisme videreføres og 

forutsetter at dette inkluderes i Den norske kirkes grunnlag.  

 

2. Kirkemøtet mener det også er andre forhold som klart hører hjemme i Den norske 

kirkes grunnlag. Kirkemøtet vil peke på følgende punkter: 

a) en bestemmelse som bekrefter Den norske kirkes tilhørighet til den evangelisk-

lutherske kirkefamilie og den verdensvide kirke, og som uttrykker forpliktelsen 

til å arbeide for kirkens enhet 

b) en bestemmelse om at medlemskap i Den norske kirke er knyttet til dåpen.  

c) et uttrykk for Den norske kirkes visjon om å være en bekjennende, åpen, 

tjenende og misjonerende folkekirke som skal være lokalt forankret og 

landsdekkende 

d) en beskrivelse av kirkens oppdrag 

e) en bestemmelse om at Den norske kirkes styringsorganer skal være organisert 

etter demokratiske prinsipper og som et samvirke mellom valgte representanter 

for medlemmene og representanter for den vigslede tjeneste med Ord og 

sakrament 

f) en beskrivelse av hvordan kirkens oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap, 

herunder hvordan prestetjenesten, andre vigslede tjenester og tilsynstjenesten 

inngår i dette 

 

3. Kirkemøtet legger til grunn at Den norske kirkes grunnlag ved den endelige 

behandling bør vedtas med kvalifisert (to tredjedels) flertall. 

 

 

 

 

 

  

 


