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Høringsuttalelse – Ny kirkeordning for Den norske kirke 
 
Innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny trossamfunnslov trer i kraft: 
 

Rana kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets anbefaling om at hovedtrekkene ved dagens ansvars- og 

oppgavefordeling midlertidig videreføres. 

Videre er det avgjørende at en ny kirkeordning fastsatt av Kirkemøtet må ha den samme rettslige virkning 

som dagens kirkelov. Det er viktig at dagens oppgavefordeling mellom menighetsråd og fellesråd 

videreføres, slik at vi får samme organisering som vi har i dag. Med bakgrunn i dette er det viktig at 

menighetsråd og fellesråd får videreført nødvendig rettslig handleevne til å fortsatt kunne opptre som 

ansvarlig arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet i ny lov. 

 

Fellesrådet ønsker også å poengtere viktigheten av en fortsatt to-delt finansieringsordning, dette er 

avgjørende for god samhandling mellom kirke og kommune på lokalt nivå. I dette arbeidet er det 

avgjørende at fellesrådet har tilstrekkelig lovhjemmel for sitt arbeid, og at dette er forankret i Stortinget 

som lovgivende makt. 

 

Kommentarer til utkastet: 

 

§ 5 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene 

Det er avgjørende at Den norske kirke skal være demokratisk organisert. Det er en stor svakhet at de 

demokratisk valgte kirkelige styringsorganer ikke er nevnt i omtalen av hvem som har ansvar for å ivareta 

kirkens oppdrag.  

 

§ 6 Organisering av Den norske kirke 

Ordlyden i denne paragrafen bør endres til: Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske 

prinsipper og skal på alle nivåer være forankret i demokratisk valgte styringsorganer. Valgte styringsorganer 

med personal- og forvaltningsansvar skal ha en daglig leder, kirkeverge, som står ansvarlig overfor disse.  

 

§ 9 Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og kirkelig stemmerett  

Det er avgjørende at soknets selvstendighet videreføres som i dag. Soknet skal fortsatt være kirkens 

grunnenhet. 

 

§ 10 Kirkens organer 

Vi støtter ikke forslaget om at det kan opprettes andre organer enn menighetsråd, kirkelig fellesråd og 

bispedømmeråd.  

 

§ 11 Tilhørighet og medlemskap 

Forslagets ordlyd med «lovlig opphold i riket», støttes ikke. Dette er ikke den lokale menighets oppgave å ta 

stilling til dette. 
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I fjerde ledd fremkommer det at innmelding og utmelding skjer ved henvendelse 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. Dagens bestemmelse videreføres i kirkeordningen. 

 

§ 15 Soknets organer 

Andre ledd, med mulighet for å etablere et felles menighetsråd bør strykes. Her vil kirkelig fellesråd være 

samarbeidsorganet for soknene.  

 

§ 23 Kirkelig fellesråds sammensetning 

Andre ledd, kommunen skal velge en representant til kirkelig fellesråd, fortrinnsvis blant de folkevalgte. 

  

§ 25 Kirkelig fellesråds oppgaver.  

Gjeldende oppgavefordeling mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd og den rettslige handleevnen 

videreføres, som også presisert innledningsvis.  

Mulighet for å overføre partsansvar til en arbeidsgiverorganisasjon må videreføres som i dag. På denne 

måten sikrer man kirkelig fellesråd som et fellesorgan for soknet som er tillagt arbeidsgiveransvar. Dette 

må lovfestes slik at kirkelig fellesrådet har tilstrekkelig rettslig status. Det er avgjørende med en fortsatt 

lovregulering av kirkelig fellesråd.  

 

§ 28 Forvaltning av kirkene og begrensning av rådighet 

Vi støtter ikke forslaget til første ledd som åpner for at kirken nasjonalt kan endre vesentlige rammer for 

soknets forvaltningsansvar av egne kirker. 

 

Avslutningsvis vil Rana kirkelige fellesråd be om at Kirkerådet tar initiativ, i samarbeid med KA, til å 

intensivere arbeidet med å etablere en felles arbeidsgiver i neste fase – i tråd med Kirkemøtets tidligere 

vedtak. Dette vil kunne gjennomføres i etterkant av Stortingets vedtak om innføring av ny lov for tros- og 

livssynssamfunn. I dette arbeidet må Kirkerådet ta hensyn til at kirken er en stor og viktig virksomhet både 

lokalt, regionalt og nasjonalt. Rana kirkelige fellesråd er opptatt av at kirken skal bygges nedenfra, og at 

utøvelsen av arbeidsgiveransvar et skal legges til et demokratisk folkevalgt organ – på soknenivå.  

 

 

 


