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 KM 08/20 Endringer i kirkeordning og delegasjoner til Kirkerådet 

 

 

 

Kirkemøtets vedtak 

 
I 

 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende endringer i kirkeordning for Den 

norske kirke: 

 

Ny tittel på kapittel 1 skal lyde: 

 

Kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag 

 

Tittel på § 18 skal lyde: 

 

§ 18. Opptak av lån på soknets vegne og andre økonomibestemmelser for soknet 

 

Nytt § 18 fjerde ledd skal lyde:  

 

I medhold av forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke skal 

bispedømmerådet  

 

a) motta melding fra kirkelig fellesråd om utsatt inndekning i organet i henhold til 

forskriftens § 17 syvende ledd siste punktum,  

b) motta kopi av revisjonsberetning fra revisor dersom revisor ikke avgir positiv uttalelse 

om godkjenning av regnskapet i organ for soknet, jf. forskriftens § 18 tredje ledd annet 

punktum og  

c) motta innberetning fra revisor dersom det i organ for soknet ikke er avlagt regnskap 

innen 1. juli i året etter regnskapsåret, jf. forskriftens § 18 fjerde ledd. 

Tittel på § 42 skal lyde: 

 

§ 42. Saksbehandlingsregler for kirkelige organer og forholdet mellom kirkeordningen og 

annet kirkelig regelverk 

 

§ 42 nytt siste ledd skal lyde: 

 

Bestemmelsene i kirkeordningen skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annet regelverk 

fastsatt av Kirkemøtet eller annet kirkelig organ. 

 

Ny § 44 skal lyde:  

 

§ 44. Overgangsregler 

 

Forskrifter og andre bestemmelser gitt av Kirkemøtet eller annet kirkelig organ i medhold av 

kirkeloven gjelder også etter at kirkeordningen har trådt i kraft. Så langt de passer gjelder det 
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samme for bestemmelser truffet av departementet i medhold av kirkeloven der disse ikke er 

erstattet av nye bestemmelser vedtatt av Kirkemøtet eller annet kirkelig organ.  

 

Ny § 45 skal lyde:  

 

§ 45. Ikrafttredelse  

 

Kirkeordningen trer i kraft 1. januar 2021. 

 

 

II 

 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 

 

A. 

 

Til § 18 nytt fjerde ledd 

 

1. Vedtak om kirkeordningen § 18 nytt fjerde og femte ledd og endret tittel på paragrafen er 

truffet med forbehold om at forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke § 17 

syvende ledd siste punktum, § 18 tredje ledd annet punktum og § 18 fjerde ledd blir vedtatt av 

departementet i samsvar med høringsforslag av 13. juli 2020 og at forskriften trer i kraft 1. 

januar 2021.  

 

2. Kirkerådet gis myndighet til å vedta et eventuelt utsatt tidspunkt for ikrafttredelsen av 

kirkeordningen § 18 nytt fjerde og femte ledd og endret tittel på paragrafen dersom forskriften 

trer i kraft senere enn 1. januar 2021.  

 

3. Kirkerådet gis samtidig myndighet til å vedta de nødvendige tilpasninger i kirkeordningen 

§ 18 nytt fjerde og femte ledd dersom den vedtatte forskriften gir behov for det. Disse 

eventuelle tilpasninger gjelder frem til Kirkemøtet har behandlet spørsmålet. 

 

B. 

 

Til annet punktum i ny § 44 

 

Kirkerådet gis myndighet til å vedta de nødvendige tilpasninger i bestemmelser truffet av 

departementet i medhold av kirkeloven, der disse ikke er erstattet av nye bestemmelser vedtatt 

av Kirkemøtet eller annet kirkelig organ.  

 

C. 

 

Kirkerådet gis i samband med lovreformen myndighet til å gjøre mindre endringer i 

bestemmelser truffet av Kirkemøtet i medhold av kirkeloven. 

 

 

For: 114 stemmer. Mot: 1 stemme.  

115 stemmeberettigede.  
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