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Svar på høring - Kirkeordning for Den norske kirke 

 
Vi viser til Kirkerådets høringsdokument om Kirkeordning for Den norske kirke mottatt 24. 
september.  
 
Kirkelig fellesråd i Trondheim takker for nok en gang å få muligheten til å fremme våre 
synspunkter knyttet til kirkeordningsspørsmålet. Til høringens hovedspørsmål om vi har 
innspill til forslag til høringsdokumentet, så er svaret ja. Våre innspill er først og fremst 
knyttet til nåværende og kommende prosesser – hva trenger vi å bestemme nå og hva 
kommer senere.  
 
Vi forstår dette høringsdokumentet som et forslag til en kirkeordning i mellomrommet som 
oppstår etter at ny lov og tros – og livssynssamfunn vedtas i Stortinget våren 2019 – og 
dermed opphør av dagen Kirkelov – og frem til Den norske kirke har vedtatt en ny 
kirkeordning. Vi forstår det også slik at forslaget til slik midlertidig kirkeordning i vesentlig 
grad er ment å skulle være en videreføring av det som oppfattes som dagens ordning.  
Kirkelig fellesråd i Trondheim støtter en tenkning hvor en midlertidig kirkeordning gjøres 
gjeldende frem til at vi vet innholdet i ny lov om tros – og livssynssamfunn og at ny 
kirkeordning utarbeides etter det. Vi støtter at denne midlertidige kirkeordningen innebærer 
en videreføring av dagens praksis og forståelse.  
 
Vi forstår samtidig vanskeligheten med å finne frem til god midlertidig ordning innenfor Den 
norske kirke når forutsetninger for dagens ordninger er i endring, ikke minst gjennom den 
nye lov om tros – og livssynssamfunn og at det vil ta tid før en endelig Kirkeordning kan 
besluttes. Det kan være lett å trekke inn argumenter for og imot forslag til den midlertidige 
kirkeordningen som hører hjemme i prosessen som kommer knyttet til endelig kirkeordning. 
Vi synes dette skillet er vanskelig og vi mener at høringsforslaget til Kirkeordning for Den 
norske kirke heller ikke har lyktes helt med et slikt skille. Om høringsdokumentet er ment 
som overskriften bærer ambisjon om – «kirkeordning for Den norske kirke» - så er 
dokumentet mangelfullt. Om dokumentet skal ivareta nødvendige reguleringer som 
konsekvens av at Kirkeloven opphører, samtidig som vi er omforent om at dagens ordninger 
fortsetter som før frem til endelig kirkeordning blir vedtatt, så stiller vi spørsmål om 
dokumentet er mer omfattende enn nødvendig.  
 
Vi forstår at Kirkemøtets rolle og myndighet innen ny kirkeordning må avklares. 
Høringsdokumentet løfter frem Kirkemøtes rolle forutsatt i dagens kirkelov som «kirkens 
øverste representative organ» og foreslår et den rollen presiseres å innebære en 
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«besluttende myndighet». Det er viktig at Kirkemøtet har besluttende myndighet for Den 
norske kirke innenfor en rekke områder når kirkeloven opphører. Dette er likevel ett av de 
områdene som er mangelfullt utredet i høringen – hvilke områder skal den besluttende 
myndighet gjelde for og hvor langt kan denne være inngripende for de lokale organer for 
soknene? Hva må besluttes nå og hva blir en del av neste prosess når vi vet hva som er 
inkludert av bestemmelser og Den norske kirke i ny lov om tros – og livssynssamfunn?  
Kirkelig fellesråd i Trondheim tror på viktigheten av fornyelse og utvidelse av Den norske 
kirkes kontaktflate med befolkningen. Dette er viktig både for tilslutningen til kirkelivet, men 
ikke minst viktig for oppdraget vi har gjennom misjonsbefalingen. I den grad den midlertidige 
kirkeordningen trenger å ta opp spørsmålet, så foreslår vi at også den midlertidige 
kirkeordningen viderefører formålsbestemmelsen i dagens Kirkelov om at loven 
(kirkeordningen) skal legge til rette for engasjement og stadig fornyelse av den evangelisk-
lutherske folkekirke i Norge. Fornyelsesaspektet er og vil være svært viktig i årene fremover 
og må holdes fast ved også i midlertidig kirkeordning.  
 
Høringsdokumentet er etter vårt syn mangelfullt når det gjelder hvordan Den norske kirke 
skal forvalte vår del av den norske kulturarven inn i vår tid. Vi mener en ny kirkeordning må 
ha med seg det aspektet. Det vil berøre ikke bare forkynnelsen av evangeliet, men også 
praktiseringen av evangeliet og utøvelsen av nestekjærlighet (jfr. §4 «Den norske kirkes 
oppdrag»). Skal vi kunne beholde/øke tilslutningen til kirkelivet har vi et kollektivt ansvar for 
finne frem til ordninger som vekker det kristelige liv og også måter vi kan fornye hvordan vi 
nærer det kristelige liv på.  
 
Vi tror på viktigheten av å styrke kirkens omsorgsarbeid – diakonien. En uselvisk innsats fra 
kirkens side for de svakeste i samfunnet er viktige omdømmefaktorer i seg selv. Å nå frem til 
nye grupper av befolkningen med forkynnelsen om Jesus Kristus er en viktig del av Den 
norske kirkes oppdrag. Det diakonale oppdraget er nevnt, men i liten grad fulgt opp i 
forslaget til midlertidig kirkeordning.  
 
Vi støtter høringsforslagets §6 om at Den norske kirke er landsdekkende og inndelt i sokn og 
at soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke og kan ikke løses fra denne. Vi er 
dog i tvil om ikke forståelsen av begrepet menighet trenger en debatt og mulig utvidelse, jfr. 
behov for fornyelse og kontakt med nye grupper av befolkningen på nye måter.  
Gjennom en publikumsundersøkelse gjennomført av NorFakta på oppdrag fra Kirkelig 
fellesråd i Trondheim i 2016 vet vi at ca. 4% av Trondheims befolkning deltar ukentlig i 
kirkelige aktiviteter i menighetene. Utvider vi til deltakelse minst en gang i måneden, er det 
ca. 11% som deltar. Vi mener med bakgrunn i disse funn og utfordringene vi har med å både 
vekke og nære det kristelige liv, kan det være grunnlag for å revidere hvordan vi definerer 
menighet fremover. Det bør være en viktig del av drøftingen av §§ 4 og 6 om kirkens 
oppdrag og organisering og ledelse i Den norske kirke når organiseringen i endelig 
kirkeordning skal drøftes. Da blir det et spørsmål om det er nødvendig å trekke dette inn nå 
når dagens ordning skal fortsette frem til endelig kirkeordning blir vedtatt.  
 
Vi mener hovedansvaret for å vekke og nære må ligge lokalt til soknenes organer. 
Fornyingen må ansvars plasseres til de lokale folkevalgte organer som i samvirke med alle 
ansatte må lykkes med Den norske kirkes oppdrag. Vår erfaring viser at forståelsen for og 
ideer til endring og fornying kan komme fra både folkevalgte og alle «kategorier» av 
medarbeidere. Vi er derfor skeptiske til en fremstilling som skiller vigslede medarbeider fra  
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øvrige medarbeidere (jfr.§5). Utøvelse av roller og løsning av oppgaver fordeler seg likevel 
ut fra stilling og kompetanse.  
 
I sum mener vi at den fremtidige kirkeordningen må legge maksimalt til rette for at 
grunnenheten i Den norske kirke lykkes med sitt oppdrag. Organisering av ansvar, oppgaver 
og ledelse i ny kirkeordning må ta utgangspunkt i det. Samtidig mener vi mange oppgaver 
innenfor økonomi, administrasjon og forvaltning av blant annet bygg kan og bør organiseres 
på tvers av dagens strukturer og enheter. Det bør også være en del av kirkeordningen. 
Kirkelig fellesråd i Trondheim vil oppfordre til at det organiseres medvirkningsprosesser for 
innspill og økt felles forståelse før forslag til ny endelig kirkeordning legges frem til høring og 
beslutning. Slikt arbeid bør starte straks ny lov om tros –og livssynssamfunn er vedtatt i 
Stortinget. Den midlertidige kirkeordningen frem til endelig kirkeordning bør være enklest 
mulig og referere til nødvendige beslutninger om myndighet når Kirkeloven opphører 
samtidig som dagens ordninger for øvrig fortsetter som nå.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Svein Willy Danielsen Jan Olav Straume  
Leder Nestleder   
    
Kjell Inge Nordgård 
Kirkeverge 
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