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Høringssvar til Kirkerådet: Kirkeordning for Den norske kirke 

Oslo bispedømmeråd behandlet saken i møte 17.desember, OBDR sak 105/18. 

 

Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop takker for muligheten til å avgi høringssvar og 

har følgende innspill til Kirkerådets utkast til kirkeordning:  

 

Oslo bispedømmeråd støtter intensjonen om inntil videre å videreføre dagens 

ansvars- og oppgavefordeling. Samtidig vil vi understreke at det er påtrengende å få 

til en enklere og mindre ressurskrevende organisering av Den norske kirke. Oslo 

bispedømmeråd ber om at det blir igangsatt en prosess som tar sikte på en snarlig 

avklaring av en ny framtidsrettet og ressurseffektiv kirkeordning. Felles 

arbeidsgiveransvar for alle som arbeider i soknet må fastholdes som et overordnet 

mål for det videre arbeidet.  

 

Oslo bispedømmeråd mener videre det bør framgå tydelig av kirkeordningen at 

fellesorgan for soknene/kirkelig fellesråd får videreført nødvendig rettslig handleevne 

til fortsatt å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og 

gravplassmyndighet. 

 

Oslo bispedømmeråd mener det er viktig å slå fast at Kirkemøtet er det øverste 

organet i Den norske kirke. Samtidig er det også nødvendig å avklare/tydeliggjøre 

kompetansen til Kirkemøtet og menighetsrådene – det må ikke være uklart hvem 

som har ansvar for hva og hvordan Kirkemøtet kan gripe inn og bestemme over 

menighetsrådet/andre rettssubjekt. 

 

Oslo bispedømmeråd har følgende innspill til paragrafer i utkast til kirkeordning:  

 

§4: Den norske kirkes oppdrag  

Oslo bispedømmeråd ønsker en tydeligere fremstilling av Den norske kirkes karakter 

som folkekirke i kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag.  
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Bispedømmerådet anbefaler at det arbeides mer med utformingen av § 4 med tanke 

på å tydeligere beskrive Den norske kirke som folkekirke, herunder vurdere å innta 

formålsbestemmelsen i dagens KL § 1.  

 

I §4 i høringsnotatet er oppdraget formulert som «… bekjennende, misjonerende, 

tjenende og åpen folkekirke». Rekkefølgen i opplistingen i § 4 samsvarer ikke med 

rekkefølgen i det sist vedtatte visjonsdokumentet for Den norske kirke.  

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at ordlyden i § 4 Den norske kirkes oppdrag siste 

del samsvarer med ordlyden brukt i sist vedtatte strategi- og visjonsdokument for 

Den norske kirke: «… bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke».  

 

§5: Tjenestefellesskap og de vigslede stillingene  

Demokratisk valgte kirkelige organer må inngå i opplistingen i § 5 av hvem som 

ivaretar Den norske kirkes oppdrag.  

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at ordlyden i § 5 første setning endres til «Den 

norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, demokratisk 

valgte kirkelige organer, ansatte og vigslede personer». 

  

§6: Organisering av Den norske kirke  

Begrepet ’landsdekkende’ er upresist. Den norske kirkes territorielle karakter kan 

klargjøres ved en omskriving. 

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at setningen” Den norske kirke er landsdekkende og 

inndelt i sokn” erstattes av” Den norske kirke dekker hele landet, inndelt i sokn.” 

 

Videre: 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at «menighet» erstattes av «sokn» i § 6 andre ledd.  

 

§9: Kirkelig inndeling, navn på kirker og kirkelige enheter, kirkelige registre og 

kirkelig stemmerett  

Oslo bispedømmeråd problematiserer bruken av sokn og menighet i første setning i 

§ 9: «Soknet er den geografiske og administrative rammen om menigheten».  

I § 6 står det «Menigheten er fellesskapet av dem som tilhører Den norske kirke og 

bor i soknet. Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke og kan ikke 

løses fra denne».  

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at første setning i § 9 endres til «Soknet er Den 

norske kirkes geografiske og administrative enhet».  

 

§ 11: Tilhørighet og medlemskap  

I § 11 innføres «lovlig opphold» som kriterium for medlemskap i Den norske kirke.  
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Oslo bispedømmeråd er kritisk til at «lovlig opphold» foreslås innført som en ny 

forutsetning for medlemskap. Det bør skjelnes tydeligere mellom kirkens 

medlemskapskriterier og statens eventuelle kriterier for medlemskap i trossamfunn i 

medhold av trossamfunnsloven som vilkår for tilskudd.  

 

§ 11, andre ledd, omhandler barn som tilhørende Den norske kirke når en eller 

begge foreldre er medlem. Melding om at et barn skal høre til kirken, gis på 

tilsvarende måte som ved inn- og utmelding. Barn av foreldre som ikke er 

medlemmer i Den norske kirke kan også registreres som tilhørende.  

 

Et mindretall i Oslo bispedømmeråd ønsker at § 11 andre avsnitt revurderes, og at 

registrering av tilhørige i medlemsregisteret bør opphøre. Flertallet i 

bispedømmerådet går imidlertid inn for at det skal være mulig å melde inn barn som 

tilhørige i Den norske kirke. I andre setning er det ikke samsvar mellom ‘Speilet” og 

forslaget til tekst i kirkeordningen. Skal det stå at ”Melding om at et barn skal høre til 

kirken” eller ”Melding om at et barn ikke skal høre til kirken” (som i ”Speilet”).  

 

Kapittel 4: Kirkebygg  

Oslo bispedømmeråd vil påpeke at det i dagens lovgivning er uklarhet i forvalting av 

kirkebygg. Høringens forslag til kapittel 4 opprettholder denne uklarheten. Det er 

derfor viktig at Kirkerådet snarest mulig utreder og sender på høring en sak om 

kirkebygg. De regelendringene som allerede er vedtatt av Kirkemøtet må reflekteres 

i utredningen.  

 

Oslo bispedømmeråd går ut fra at regler for kirkens inventar og utstyr tas inn i 

kapitlet om kirkebygg siden dette ikke er ført opp under Kirkemøtets oppgaver i § 36. 

 

Kapittel 5: Regionale og nasjonale kirkelige organer  

Oslo bispedømmeråd vil problematisere høringsnotatets § 39 andre avsnitt: 

«Bispemøtet skal utøve tilsyn med og pastoralt lederskap i Den norske kirke, …»  

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at § 39 endres slik at det klart kommer fram at 

Bispemøtets tilsyn ikke står i konflikt med utøvelsen av biskopens selvstendige 

tilsynsansvar. Oslo bispedømmeråd viser til og støtter Bispemøtets høringsuttalelse 

om denne paragrafen. 

 

Biskopens tjeneste blir nevnt flere steder i utkastet til kirkeordning: I kapittel 1 Den 

norske kirkes grunnlag i § 5 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene er biskop 

nevnt som del av tjenestefellesskapet. I § 6 blir det poengtert at «… hver menighet 

har en ordnet prestetjeneste og står under tilsyn av en biskop». Biskopens tjeneste 

er også med i § 6: «Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske 

prinsipper og skjer på alle nivåer i et samvirke mellom valgte representanter for og 

blant kirkens medlemmer og representanter for tjenesten med ord og sakrament».  

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at det tas opp til ny vurdering om biskopens 

særskilte tilsynstjeneste bør tas tydeligere inn som del av kapittel 1.  
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Det foreslås en ny organisering av Den norske kirkes økumeniske og internasjonale 

samarbeid ved å endre statusen til Mellomkirkelig råd til et fagutvalg knyttet til både 

Kirkemøtet og Bispemøtet.  

 

Oslo bispedømmeråd mener det er viktig å styrke Mellomkirkelig råds saksområde, 

men er uenig om organiseringen av dette.  

 

I §41 brukes betegnelsene ‘direktør’ og ‘generalsekretær’, mens stillingene betegnes 

’daglig leder’ i § 38 og ’sekretær’ i § 39. 

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler konsekvent bruk av stillingsbetegnelsene. 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
        
Elise Sandnes e.f.  
stiftsdirektør  
 Gry Friis Eriksen 

seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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