
Høring – kirkeordning for Den norske kirke 
 

 

Høringsuttalelse fra Meråker menighetsråd: 

 

 

Vi støtter KA’s forslag om å videreføre § 1 i dagens kirkelov. 

 

 

 

Endringsforslag til høringsutkastet: 

 

Kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag 
Formuleringene i bestemmelser til ny kirkeordning må være slik at de er enkle å 

forstå. Vi mener at det særlig i kap. 1 er en del uklare og vanskelige 

formuleringer. 

Derfor er det foreslått forenklinger i noen av §§. 

 

 

§ 1 Den norske kirkes læregrunnlag. 

Stryk oppramsingen av bekjennelsesskriftene. Vi mener de ikke trenger å stå i  

forslaget.  

 

Forslag til endring i § 1:  

Den norske kirke er en evangelisk- luthersk kirke som bekjenner troen på den  

treenige Gud og evangeliet om frelse i Jesus Kristus slik det er gitt oss i Det  

gamle og Det nye testamentet og uttrykt i bekjennelsesskriftene. 

 

 

§ 2 Den norske kirke som del av den verdensvide kirke. 

Forslag til endring i § 2:  

Den norske kirke er en del av den verdensvide kirke og er forpliktet til å fremme  

kirkens synlige enhet i verden. 

 

Begrunnelse: Viktig å skrive ting enkelt. 

 

 

 

 



§ 4. Den norske kirkes oppdrag. 

Forslag til endring i § 4:  

Den norske kirke skal forkynne evangeliet, forvalte sakramentene og utøve  

nestekjærlighet. Kirken skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og  

åpen folkekirke. 

 

Begrunnelse: Uklart hva som menes med at «den utrustes og sendes». Igjen 

viktig å formulere seg slik at vanlige folk forstår hva som 

menes. 

 

 

§ 5 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene 

Forslag: Stryk hele § 5. 

Begrunnelse: Vigslede personer er også ansatte. Uheldig at det skilles 

mellom vigslede og ikke vigslede ansatte.  

 Oppramsing om hvem som kan vigsles går fram av 

tjenesteordningene. 

 

 

§ 6 Organisering av Den norske kirke 

Forslag til endring i § 6: 

Den norske kirke er landsdekkende og inndelt i sokn. 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. Styring og 

ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skal på alle 

nivåer være forankret i demokratisk valgte styringsorganer.  

 

Hvert sokn skal være sikret en ordnet tjeneste med Ord og sakrament 

(prestetjeneste) og står under tilsyn av biskopen i det bispedømmet soknet hører 

til. Prestetjenesten er representert i de valgte styringsorganer etter nærmere 

regler fastsatt av Kirkemøtet. 

 

Begrunnelse: Vi støtter KA’s forslag til ny § 6, men ønsker å stryke 

setningen om at «valgte styringsorganer med personal- og 

forvaltningsansvar skal ha en daglig leder som står ansvarlig 

overfor disse». Denne setningen hører ikke til under et kap. 

om læregrunnlag. 

 



Kap. 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, 

kirkelige registre og kirkelig stemmerett. 
 

§ 10 Kirkens organer 

Forslag: Stryk hele § 10 

Begrunnelse: De ulike organer omtales særskilt i andre §§. 

 

 

§ 11 Tilhørighet og medlemskap 

Forslag til endring i fjerde ledd:   

Styrk hele fjerde ledd. Dette er ting som kan reguleres i forskrifter. 

 

 

§ 12 Registrering i Den norske kirkes medlemsregister 

Forslag: Stryk hele § 12.  

Dette kan også reguleres i forskrifter  

 

 

Kap. 6 Forskjellige bestemmelser 
 

§ 47 Medlemskap i Den norske kirke 

Forslag til ny første setning i andre ledd: 

«Ved tilsetting i kirkelige stillinger som er av betydning for å 

virkeliggjøre Den norske kirkes formål, skal tilsettingsmyndigheten 

oppstille krav om medlemskap i Den norske kirke i tråd med adgangen til 

dette i likestillings- og diskrimineringsloven § 30. Det skal oppgis i 
utlysningen av stillingen at medlemskap kreves.» 

 

Begrunnelse: «ansvar for kirkens lære» er en uklar formulering. Vi er enig i 

at KA’s forslag er en bedre formulering. 

 


