
Høring – kirkeordning for Den norsk kirke 

Høringsuttalelse fra Østre Toten kirkelige fellesråd 
 

Østre Toten kirkelige fellesråd har mottatt høringsnotatet fra Kirkerådet om en helhetlig 

kirkeordning for Den norske kirke. Fellesrådet har gått gjennom notatet og ser positivt på at 

Kirkerådet går inn for å videreføre hovedtrekkene i dagens kirkelov i en framtidig 

kirkeordning. Samtidig vil vi understreke følgende: 

 

Fellesrådet mener det er nødvendig å få avklart hva som må høre hjemme i en ny lov om 

trossamfunn og hva som vil inngå i en ordning for Den norske kirke fastsatt av Kirkemøtet. 

Det må være en forutsetning at et fellesorgan for soknene/fellesråd får avklart rettslig 

handleevne for å kunne være arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravferdsmyndighet. 

 

I tillegg har fellesrådet følgende kommentarer: 

 

Kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag 

 

Fellesrådet mener kapittelet er for omfattende, inneholder for mange detaljer og mangler en 

formålsparagraf. Vi synes § 5 er uklar i det den sier om tjenestefellesskap. Det er et uklart 

begrep. Hvorfor er ikke rådene nevnt? Hva med de andre kirkelig tilsatte som ikke er nevnt? 

 

I § 6 mener vi den første setningen bør være: Soknet er den grunnleggende enhet i Den 

norske kirke og kan ikke løses fra denne. Dette er selve grunnlaget for organisering av kirken. 

Dette bør komme tydeligere fram. Vi synes videre at det som sies om styring og ledelse i 

denne paragrafen er for uklart. 

 

Kapittel 2 Kirkelig inndeling mm 

 

Vi registrerer i § 9 at soknet omtales med en ny formulering: Den geografiske og 

administrative rammen om menigheten. Er dette en innsnevring av soknets status? Vi er i tvil 

om formuleringen lovlig opphold i riket i § 11 er en god bestemmelse når det gjelder krav til 

medlemskap i Den norske kirke. Den har politisk karakter og kan komme i konflikt med 

kirkens lære om dåpen alene som medlemskriterium. Vi stiller også spørsmål til § 11 om det 

er hensiktsmessig å endre ansvar for kirkebokføringen fra kirkebokfører på stedet som det 

heter i dag til prest slik det er foreslått i notatet.  

 

Kapittel 3 Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling mm. 

 

Det er noe uklart hva som menes i § 15 med Menighetsråd innenfor en kommune kan … 

etablere felles menighetsråd… Tenker man her et råd som skal ivareta felles 

menighetsrådsoppgaver ved siden av fellesrådet? Eller tenker man et råd med to funksjoner 



tilsvarende slik det er i ettsoknskommuner i dag? Vi mener det er unødvendig å presisere slik 

det gjøres i § 21 i notatet at enkelte kirkelige ansatte kan ta del i menighetsmøtet all den tid 

det er åpent for alle. 

 

For øvrig støtter vi det som sies om oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd 

og legger til grunn at fellesrådet har en rettslig handleevne som arbeidsgiver, 

kirkebyggforvalter og gravferdsmyndighet.  

 

Kapittel 4 Kirker 

 

Det er viktig å få avklart Kirkemøtets myndighet i forhold til soknets eierskap og 

forvaltningsansvar når det gjelder kirkebygg. 

 

Kapittel 5 Regionale og nasjonale kirkelige organer 

 

Fellesrådet støtter innholdet i notatet om Kirkemøtets rolle som Den norske kirkes øverste 

organ. Fellesrådet stiller seg spørrende til forslaget i § 39 om Bispemøtets nye eller utvidede 

rolle. Kan et kollegialt organ føre tilsyn? Er ikke det den enkelte biskops oppgave? Det er 

også uklart hva som menes med pastoralt lederskap. Tenkes det her at Bispemøtet skal få en 

ny rolle i forhold til kirkens demokratiske valgte organer? Dette er uklart så lenge det ikke er 

gitt noen nærmere begrunnelse for forslaget. 

 

Kapittel 6 Forskjellige bestemmelser 

 

Vi mener formuleringen i § 47 om vilkår for medlemskap i Den norske kirke ved tilsetting i 

kirkelige stillinger er for uklar. Vi mener krav om medlemskap i kirken er viktig for flere 

stillinger enn de som … har ansvar for kirkens lære. I tillegg mener vi det må være samme 

krav til å opprettholde partssammensatt utvalg med representanter for arbeidsgiver- og 

arbeidstaker slik det er i dag (§ 48). 

 

For øvrig er det et ønske fra Østre Toten kirkelige fellesråd at det så snart Kirkemøtet har 

gjort vedtak om kirkeordning og Stortinget har behandlet ny Lov om tros- og 

livssynssamfunn blir satt i gang en prosess som har som siktemål å etablere en ordning med 

samordnet arbeidsgiveransvar og ledelse i Den norske kirke. 

 

Østre Toten kirkelige fellesråd 12.12.2018 
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kirkeverge      leder i fellesråd 


