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Nidaros biskop - Høringssvar Kirkeordning for Den norske kirke 

Nidaros bispedømmeråd har avgitt høringssvar ad Kirkeordning for Den norske kirke. Nidaros biskop 
slutter seg til bispedømmerådets uttalelse og uttaler seg slik: 
 
Nidaros biskop takker for anledningen til å avgi høringssvar på forslag til ny Kirkeordning for Den 
norske kirke.  
 
Nidaros biskop er positiv til at det nå legges frem et forslag til Kirkeordning som i det vesentligste er 
en videreføring av det materielle innhold i dagens Kirkelov. Biskopen er også positiv til et nytt 
innledende kapittel om Kirkens grunnlag. Som regeltekst er dette nytt, men innholdsmessig handler 
det om å uttrykke Kirkens selvforståelse slik den er uttrykt i ulike tekster og i ulike sammenhenger 
tidligere.  
En videreføring av dagens kirkeordning innebærer ingen ytterligere avklaring av myndighets og 
ansvarsfordelingen i Den norske kirke. På bakgrunn av dagens situasjon, oppleves dette som klokt, 
men må antakelig komme på et sendere tidspunkt, knyttet til avklaringer med hensyn til en felles 
arbeidsgiverlinje i kirken.  
Kirkeordningen bekrefter og viderefører Den norske kirkes preg av å være kongregasjonal, synodal 
og episkopal, samtidig som ordningen tydeliggjør og balanserer hvordan disse elementene samvirker 
og henger sammen.  
 
Til nærmere enkeltheter i forslaget vil Nidaros biskop uttrykke følgende:  

 
Kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag  
- Til §5 og forståelsen av hvem som er de «frivillige». I denne kategorien hører ikke uten videre 
rådsmedlemmer. Disse er valgt og forpliktet til å styre og lede i samvirke med representanter for 
tjenesten med Ord og sakrament. Samtidig har de som oppgave å ivareta kirkens oppdrag og bør 
derfor synliggjøres også i en tjenestesammenheng. Begrepet «folkevalgte» kan settes inn etter ordet 
«frivillige».  

- Til §6, andre ledd. Her kan det tydeliggjøres at det både er menighetens virksomhet og de ansatte i 
soknet som står under biskopens tilsyn.  
- Til §6, tredje ledd. Her kan det tydeliggjøres at det er styring og ledelse som ivaretas i rådene i 
samvirke mellom «embete og råd.» Forvaltning av ord og sakrament er ikke en del av styring og 
ledelse, men ivaretas selvstendig av vigslede medarbeidere med ordinasjonen som plattform.  
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Kapittel 2 – 4 og 6  
Disse kapitlene er i alt vesentlig en videreføring av gjeldende ordning.  

§ 11 har videreført formuleringen «har lovlig opphold i riket».   
Når Kirken ikke lenger er en del av staten kan en på prinsipielt grunnlag stille spørsmål til om denne 
formuleringen bør utgå. For registrering av kirkemedlemskap bør kristen dåp og faktisk bosted være 
tilstrekkelig grunnlag. Nidaros biskop forslår at formuleringen «har lovlig opphold i riket» endres til 
«har opphold i riket.»  
 

Kapittel 5 – Regionale og nasjonale organer  
- Til § 35. Nidaros biskop støtter at preses sin plass i Kirkemøtet klargjøres og tydeliggjøres.   

- Til §36. Nidaros biskop gir sin tilslutning til det som gis av regler for å behandle saker av læremessig 
karakter i kirkemøtet. Viktig med en 2/3 skranke for å kunne sette til side en tilråding fra Bispemøtet 
i læremessige saker.  

- Til § 39 om Bispemøtet. Nidaros biskop mener det er viktig at Bispemøtet sikres en tilstrekkelig 
uavhengig stilling til de øvrige kirkelige organer. Bispemøtets kollegiale tilsyns- og lederskap må ikke 
forstås i retning av myndighet til å gripe inn i den enkelte biskops tilsyn i eget bispedømme. Dette 
kan med fordel uttrykkes klarere. Bispemøtets læreansvar kan beskrives som en tilsynsoppgave. På 
dette punktet har Bispemøtet et kollegialt tilsynsansvar.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Herborg Finnset  
biskop  
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