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Nåværende kirkelov av 7. juni 1996, nr. 31 har en bestemmelse i §41 som er litt merkelig.
Den sier følgende:
§ 41.Ikrafttredelse og opphevelse av andre lover m.v.
Loven trer i kraft fra den tid1 Kongen bestemmer. De enkelte deler av loven kan settes i kraft til ulik
tid.
Stiftelser som ivaretar kirkelige formål innen soknet, kan omdannes og midler overføres til soknet,
når menighetsrådet eller fellesrådet og stiftelsens styre finner at formålet kan ivaretas av soknet
direkte. Begjæring om omdanning kan settes fram av menighetsrådet eller fellesrådet og stiftelsens
styre i fellesskap etter ikrafttredelsen av denne lov. For øvrig gjelder reglene i stiftelsesloven.
Fra den tid loven trer i kraft, oppheves følgende lover: – – –
Kongen kan gi nødvendige overgangsbestemmelser og kan for øvrig ved forskrift gi nærmere regler til
gjennomføring av loven.
I en ikrafttredelsesbestemmelse fremkommer materielle regler som omhandler stiftelser som
ivaretar kirkelige formål og omdanning av disse. Dette er en kurios lovteknisk grep som nok har
medført at den lett overses. Kan ikke registrere at disse materielle bestemmelsene er medtatt i
forslag på ny kirkeordning.
Jeg mener denne bestemmelsen må videreføres i ny kirkeordning alternativt ny trossammfunsslov ut
fra følgende argumentasjon:
Stiftelser er selveiende institusjoner hvor eierrådigheten over de midlene stiftelsen er tildelt, er
overført til stiftelsen selv. Det er derfor bare unntaksvis anledning til å omdanne og avvikle stiftelser.
Stiftelsesloven har strenge vilkår for at en omdanning skal kunne godkjennes.
Kirkeloven § 41, 2. ledd gir nettopp hjemmel for å omdanne «Stiftelser som ivaretar kirkelige formål
innen soknet», uten at det foreligger noen spesielle forhold. Det er kun et vilkår om at
menighetsrådet eller fellesrådet og stiftelsens styre finner at formålet kan ivaretas av soknet direkte.
Etter at kirkeloven av 1996 slo fast at soknene er egne rettssubjekt med rettslig handleevne, var det
ikke lenger behov for slike stiftelser. Kirkelovens § 41 2. ledd ble vedtatt for å kunne omdanne og
avvikle disse stiftelsene og overføre eiendelene eller midlene til soknene uten hinder stiftelseslovens
strenge regler.
Kirkelovens § 41, 2. ledd gir mulighet til å omdanne de stiftelsene den omhandler, uavhengig av de
strenge vilkår som følger av stiftelsesloven. Dersom bestemmelsen ikke videreføres i ny
trossamfunnslov eller ny kirkeordning, kan omdanning trolig bare skje etter stiftelseslovens regler.
Dette trolig på tross av stiftelseslovens § 6. Dette gjør det mye vanskeligere å omdanne en stiftelse,
noe som helt klart kan være svært uheldig for menighetsråd eller fellesråd.
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