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FR Sak 53/18  Høring – kirkeordning for Den norske kirke  

 

Vedtak: 

Salangen menighets/fellesråd har mottatt Kirkerådets høringsnotat av 20.september 2018 om 

kirkeordning for Den norske kirke og bedt om å svare på følgende spørsmål: 

Har høringsinstansen innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny 

trossamfunnslov trer i kraft. 

 

Salangen menighets/fellesråd støtter Kirkerådets anbefaling om at hovedtrekkene ved dagens 

ansvars- og oppgavefordeling midlertidig føres videre. Siden endelig utforming av ny 

trossamfunnslov ikke er ferdigbehandlet, vil vi samtidig peke på at det fortsatt gjenstår viktige 

rettslige avklaringer med hensyn til hvilke bestemmelser som vil høre til i ny lovgivning om 

Den norske kirke i en ny trossamfunnslov, og hva som vil inngå i en kirkeordning fastsatt av 

Kirkemøtet. Salangen menighets/fellesråd slutter seg derfor til Kas forutsetninger for denne 

høringsuttalelsen at et fellesorgan for soknene/kirkelig fellesråd får videreført nødvendig 

rettslig handleevne til fortsatt å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver, kirkebyggforvalter 

og gravplassmyndighet i ny lov. 

 

Det er prisverdig at høringsdokumentet er kortet ned i forhold til det opprinnelige dokumentet 

som forelå i juni, nå er det enklere å sette seg inn i dokumentet og gi et høringssvar. 

Kirkerådet presiserer at disse bestemmelsene ikke er ment å medføre endringer i forhold til 

dagens ordninger, samtidig oppstår det en usikkerhet i forhold til at det likevel er endringer og 

hvordan dette kan tolkes.   

 

Til kapittel 1 

Det er spesielt viktig at kapittel 1 blir riktig og ikke gir grunnlag for ulike tolkninger. Dette 

skal fungere som grunnlagsbestemmelser, og er et særdeles viktig kapittel. Det vil legge klare 

rammer for hvordan andre deler av kirkeordningen forstås og vil kun kunne endres med 2/3 

flertall. 

 

Fellesrådenes rolle er generelt sett for dårlig grunnlagt i det fremlagte forslaget. Det burde 

vært tatt med som en del av kirkens grunnlag i kapittel 1 f.eks under §6 om organisering og 

ledelse av Den norske kirke.  

Til kapittel 2 

§ 11 Tilhørighet og medlemskap 

Salangen menighets/fellesråd stiller spørsmål til at «lovlig opphold i riket» i første ledd 

foreslås innført som en ny forutsetning for medlemskap i Den norske kirke. Det bør skjelnes 

tydeligere mellom kirkens medlemskapskriterier og statens eventuelle kriterier for 

medlemskap i trossamfunn i medhold av trossamfunnsloven som vilkår for tilskudd mv.  
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I fjerde ledd om inn- og utmelding er dagens bestemmelse endret fra «kirkebokføreren på 

bostedet» til «prest med ansvar for inn- og utmeldinger i vedkommende sokn». Dagens 

ordning innebærer at det er kirkelig fellesråd som er behandlingsansvarlig for lokalt 

medlemsregister, og rollen som kirkebokfører er betydelig endret i forhold til tidligere. Det 

synes unødig at kirkeordningen skal regelfeste at rollen som kirkebokfører skal være 

avgrenset til en bestemt stillingskategori. Dagens bestemmelse kan derfor videreføres i 

kirkeordningen. 

Til kapittel 5 

§ 39 Bispemøtet 

Kirkerådet la som premiss for ordningen at den ikke skal inneholde noe nytt, og her er det 

foreslått vesentlige endringer om bispemøtet. Salangen menighets/fellesråd foreslår at 

formålsbestemmelsene om Bispemøtet i kirkeordningens § 39 blir videreført uendret slik 

bestemmelsen i dag lyder i kirkeloven § 26.   

Til kapittel 6 

§ 47 Adgang til å oppstille vilkår om medlemskap i Den norske kirke for tilsatte og ombud 

Dagens lovverk og rettspraksis åpner for at trossamfunn kan ha adgang til å 

forskjellsbehandle ved ansettelser på grunn av religion- og livssyn, først og fremst fordi dette 

oppfattes som nødvendig for å sikre at tros- og livssynsamfunn kan drive sin virksomhet i tråd 

med egen lære, etikk og identitet.  

Jf Kirkeloven § 29 «Kirkelig tilsatte og ombud i Den norske kirke skal være medlem av Den 

norske kirke.» 

I forslaget til kirkeordning står det ved tilsetting i kirkelige stillinger som inneholder et ansvar 

for kirkens lære skal tilsettingsmyndigheten oppstille krav om medlemskap i tråd med 

adgangen til dette i lov 16.juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering. 

Formuleringen «ansvar for kirkens lære» er uklar og kan være vanskelig å anvende for mange 

stillinger der krav om medlemskap vil være saklig, bl.a. tilsettinger i lederstillinger. Salangen 

menighets/fellesråd støtter Kas forslag til ny ordlyd i første del 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.» 

 

               


