
NY KIRKEORDNING – HØRINGSSVAR ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 
 
Arendal kirkelige fellesråd gir i hovedsak sin tilslutning til forslaget om ny kirkeordning for Den norske 
kirke, der dagens løsning i hovedsak videreføres. Dette vil forenkle den politiske prosessen knyttet til 
Stortingets behandling av ny lov om tros- og livssynssamfunn og vil gi et godt grunnlag for det videre 
arbeid med kirkeordningen på lengre sikt. 
 
Det er i den sammenheng viktig at den rettslige status knyttet til vedtak gjort av Kirkemøtet nærmere 
avklares og defineres. 
 
Arendal kirkelige fellesråd ønsker videre å kommentere følgende punkter:  
 
Kapittel 1: 
Arendal kirkelige fellesråd er positiv til at det er tatt inn en grunnlagsbestemmelse for Den norske kirke i 
forordningen. Bestemmelsen oppsummerer på en god måte kirkens selvforståelse og oppdrag, og vil ha 
betydning som identitetsskapende faktor for kirkens medlemmer og medarbeidere.  
 
Kapittel 2: 
 
Til § 11: 
Arendal kirkelige fellesråd er positiv til at også norske statsborgere bosatt i utlandet gis anledning til å 
være medlemmer i Den norske kirke. Videre ønskes ordningen med barns tilhørighet til Den norske kirke 
videreført, der også barn av foreldre uten kirkemedlemskap kan registreres som tilhørende. 
 
Til § 13: 
Forslaget om at avgjørelsesmyndighet vedrørende menighetstilhørighet og kirkelig stemmerett overføres 
fra biskop til menighetsråd med biskopen som ankeinstans, støttes. 
 
Kapittel 3: 
 
Til § 15: 
Arendal kirkelige fellesråd støtter at ett menighetsråd kan gis ansvar for flere sokn innen samme 
kommune, forutsatt at aktuelle stabsfunksjoner samordnes. 
Arendal kirkelige fellesråd anbefaler videre at ett fellesråd kan gis ansvar for flere kommuner innen 
samme prosti. Forutsetningen er at avgjørelsen forankres lokalt og at det etableres gode ordninger i 
relasjon til de bidragsytende kommuner. 
 
Kapittel 5: 
 
Til § 25: 
Arendal kirkelige fellesråd ønsker at et kirkelig fellesorgan på kommunenivå lovfestes.  Dersom så ikke 
skjer, vil den rettslige stauts for et organ opprettet av Kirkemøtet måtte avklares nærmere. 
 
Til § 26: 
Arendal kirkelige fellesråd ønsker større klargjøring av soknets økonomiske ansvar ved låneopptak. 
 
Til §28: 
Det er viktig at ansvar og økonomi knyttet til forvaltning av verneverdige kirkebygg som kulturminner 
sikres i forordningen og/eller i øvrig avtaleverk. 
 
Til § 39: 
Arendal kirkelige fellesråd ser paragrafen som en svekkelse av den enkelte biskops tilsynsmyndighet i 
eget bispedømme og er av den oppfatning at pastorale lederegenskaper vanskelig kan overføres til et 
kollegium. 
 
 



Kapittel 6: 
Til § 48: 
Arendal kirkelige fellesråd mener at ordningen med partssammensatt bør videreføres med gyldighet for 
alle nivåer og at det er hensiktsmessig at dette forankres i kirkeordningens bestemmelser. 
 

 


