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Høring – Kirkeordning for Den norske kirke 

 

13. desember 2018 

Fra Askøy kirkelige fellesråd (AKF) 

 

AKF er positiv til at hovedtrekkene ved dagens kirkelov midlertidig føres videre. Det er spesielt positivt at fellesrådet 

får bekreftet sin funksjon og status.  

AKF ønsker allikevel å kommentere noen enkelt paragrafer. 

Kapittel 1. 

 

• § 4. Den norske kirkes oppdrag.  

AKF stiller spørsmålstegn ved at § 1 i den nåværende kirkeloven er borte.  

Forslag: Kan den legges til i § 4?  F.eks. slik:  …. «og legge til rette for et aktivt engasjement og 

stadig fornyelse i den evangelisk lutherske folkekirke i Norge» 

  
 

• § 5. Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene  
Denne § peker på «slik det var eller slik en ønsker det skal være» ordning innen arbeidet med å nå 

oppdraget i Dnk.  

AKF opplever at den i liten grad tar hensyn til rådene, og måten kirken er organisert på etter 1997, 

hvor f.eks. en kirkeverge er leder for et tjeneste- og arbeidsfellesskap uten å være vigslet. De aller 

fleste ansatte i Dnk er ikke vigslet, og arbeider likevel for å virkeliggjøre formålet.  

AKF oppfatter at den overordnende forpliktelse som ligger for rådsorganer, utvalg, daglige ledere, 

menighetspedagoger, organister og andre som ikke er vigslet, ikke er ivaretatt med denne §. 

AKF ønsker derfor at §5 blir endret slik at den ivaretar kirkens medarbeidere på en bedre måte, og 

som ikke gir «retning» for en fremtidig kirkeordning.   

Forslag: § 5 må enten endres eller § 5 og 6 kan slåes sammen og omformuleres?  

Kanskje «kirken» i større grad skal sørge for tjenestebrev fra biskopen, som minner om 

oppdraget/formålet og biskopens tilsynsfunksjon, for alle som arbeider i menighetene, uten at de 

nødvendigvis er vigslet?  

 

Kapittel 2 

• §11 fjerde ledd.  

AKF er forundret over dette forslaget. Hvorfor endre på at det er «kirkebokføreren på 



bostedet» som tar imot henvendelser?  

Forslag: §11 fjerde ledd: Innmelding i, og utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse 

til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet.  

 

Kapittel 6. 

• §47 om krav til medlemskap i Den norske kirke.  

Det beste er om det er mulig å opprettholde et generelt krav om medlemskap i forhold til ansatte i 

menighetene. Dersom det ikke er mulig i forhold til lovverket, bør annet ledd åpne for et videre 

grunnlag enn «et ansvar for kirkens lære», da det er viktig at stillinger som har betydning for å 

virkeliggjøre formålet, også har krav til medlemskap i Den norske kirke. 

 

Forslag:  

«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.» 

 

 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Ovennevte høringsuttalelse er vedatt og oversendes Kirkerådet.  
 
 
Vedtak 
Ovennevte høringsuttalelse er vedatt og oversendes Kirkerådet.  
 


