Høring – kirkeordning for Den norske kirke
Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO)
Hovedsynspunkt
Kirkelig Undervisningsforbund (heretter KUFO) slutter seg til hovedtilnærmingen i
høringsdokumentet, om at kirkeordningen i første omgang bør være en konvertering av dagens
ordning i kirkeloven, tilpasset forslaget til ny trossamfunnslov, uten større endringer i materielle
bestemmelser og i kirkens organisasjon. KUFO ser at lovendringen medfører behov for omgjøring av
kirkelovens bestemmelser til kirkeordning gitt av Kirkemøtet. Vi forutsetter videre at ved andre
endringer i trossamfunnsloven enn det man har forutsett vil dette bli tatt opp til ny behandling og
tatt inn i den nye kirkeordningen så raskt som mulig, og da uten at reglene i den foreslåtte § 50 må
komme til anvendelse.
Til Kap. 1. Den norske kirkes grunnlag
Høringsdokumentet inneholder et nytt kapittel om «Den norske kirkes grunnlag». KUFO anser et slikt
overordnet kapittel i kirkeordningen som nødvendig, og støtter innholdet i denne.
Vi har ingen spesielle kommentarer til § 1 – 4
§ 5 Når det gjelder formuleringen om «Tjenestefellesskap» i § 5, er vi glade for at det her presiseres
at alle de døpte i bunn og grunn har det samme ansvaret i et bredt tjenestefellesskap av frivillige og
ansatte både «lek kirkelig tilsatte» og vigslede medarbeidere. Det er viktig at lekfolkets plass og rolle
løftes frem som viktig for tjenestefellesskapet av alle døpte. Samtidig er det viktig at de ansatte og
spesielt de vigslede medarbeidernes ansvar og rolle tydeliggjøres i den fremtidige kirkeordningen.
§ 6 Vi synes dette er en fin fremstilling av kirkens organisering, og det er en viktig presisering at
kirken er både lokal, regional og sentral, og at alle kirkelige møter og råd er en del av felleskapet Den
Norske Kirke.
§ 7 og 8 Ingen kommentarer
Til Kap 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og kirkelig stemmerett
§ 9 KUFO er positive til at soknebegrepet og menighetsbegrepet relateres til og belyser hverandre i
blant annet denne paragrafen.
Høringsdokumentet innfører «lovlig opphold i riket» som en ny forutsetning for medlemskap i Den
norske kirke ved siden av kravet om å være «bosatt i riket». Begge disse bestemmelsene angir
tilleggskriterier for medlemskap ved siden av dåp, som kirkelig sett er det eneste avgjørende
medlemskriteriet. Høringsnotatet motiverer i tillegg med et ønske om å lempe på dagens krav om å
være bosatt i riket, slik at også personer uten fast bosted, men som har fast tilknytning til en
menighet, skal kunne registreres som medlem. KUFO mener innføringen av «lovlig opphold i riket»
kan leses som en innstramming av medlemskapsbetingelsene. Vi mener primært det ikke bør være
slike medlemskapsbetingelser ved siden av dåp, og at det bør skjelnes tydeligere mellom kirkens
medlemskapskriterier i kirkeordningen og statens kriterier for støtteberettigede medlemmer i
lovgivningen. Dersom en skal lempe på formuleringen «bosatt i riket», foreslår vi at «oppholder seg i
riket» erstatter denne formuleringen.
Høringsdokumentet integrerer tydeligere medbestemmelsesregler for barn i leddet om barns
påvirkning på eget medlemskap. Vi støtter også dette.

Det må også tas inn noe her om hvordan kirken kan registrere sine medlemmer og i hvilken grad man
kan benytte kirkens register til oppfølging, rekruttering av nye medlemmer og lignende.
KUFO er glade for at kirkens organisering i denne omgang videreføres, men vil likevel allerede nå
påpeke viktigheten av den lokale tilhørigheten for hvert enkelt sokn/menighet. Vi mener det vil være
av avgjørende betydning også for fremtiden at det er en nær relasjon mellom størrelser som for
eksempel menighetsråd/fellesråd og kommunestrukturen i Norge. Dette blir selvfølgelig særlig viktig
dersom kirken fortsatt helt eller delvis skal finansieres via «kommunestrukturen» som i dag.
§ 10 KUFO vil mene at det i kirkeordningen bør legges inn en bestemmelse om at det kan
etableres/være et fellesorgan for flere sogn – altså dagens kirkelige fellesråd. KUFO vil foreslå at
dette tas inn på følgende måte: «Den norske kirke skal ha egne styringsorganer både på sokne,
kommune/regions/prostinivå og på bispedømmenivå, samt på nasjonalt nivå. Der dette anses
formålstjenlig kan et eller flere av disse nivåene slås sammen/ses i sammenheng med hverandre.»
§ 11 Vi støtter ordlyden i denne og er glade for presiseringen av barns tilhørighet og av barns
rettigheter ut fra barnets aktuelle alder. Det er viktig at denne paragrafen blir «håndterbar» lokalt
slik at den ikke skaper unødig byråkrati for de som ønsker at deres barn skal være registrert som
tilhørig frem til de selv kan velge egen tilhørighet til trossamfunnet.
§ 12 KUFO ser det som viktig at det også blir anledning til å registrere kirkelige handlinger i det
sentrale medlemsregisteret. Det er kun på denne måten man kan sikre at f.eks alle konfirmerte blir
ført på en forsvarlig og lik måte i hele landet.
Til Kap. 3 Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m.m.
§ 13 – 18 KUFO er glade for presiseringen av at valgreglene for valg til menighetsråd og
bispedømmeråd tilpasses reglene for de offentlige valg. Vi mener det er spesielt viktig at det vil være
mulighet for at kandidater kan søke seg fritatt fra å stå på liste.
§ 19 – 26 Ingen kommentarer utover at det er en viktig presisering at de lokalkirkelige organer er
forpliktet på kirkemøtets vedtak såfremt ikke kirkemøtet har overlatt det/de aktuelle spørsmål til
menighetsmøtets avgjørelse.
Til Kap. 4 Kirkebygg
§ 27 – 31 KUFO støtter kirkerådets forslag til disse paragrafene og vil samtidig påpeke viktigheten av
at det fortsatt bør være slik at kirkens medlemmer bosatt i soknet må få utført kirkelige handlinger
uten at det skal kreves noen form for egenandel eller betalinger for dette. Det er etter KUFO sin
mening et viktig prinsipp at kostnader til slike handlinger tas inn via det offentlige, slik at det ikke
fremstår som om man må betale for de enkelte tjenestene/kirkelige handlingene for de som allerede
står som medlemmer i soknet der handlingen ønskes utført.
Til Kap. 5. Regionale og nasjonale kirkelige organer
§ 32 – 44 KUFO støtter de foreslåtte paragrafene og vil særlig påpeke viktigheten av at det holdes
direkte valg på leke medlemmer til bispedømmerådene. Videre mener vi det er en fornuftig
konklusjon i forhold til tankene som er skissert omkring dette at Mellomkirkelig råd tas ut av
kirkeordningen og at kirkemøtet får i oppgave å fastsette nærmere bestemmelser om Mellomkirkelig
råd. KUFO er også glade for at ungdomsdemokratiet i vår kirke nå formaliseres gjennom at regler for
dette tas inn i § 44 i kirkeordningen. KUFO vil videre bemerke til § 39 at det er viktig at bispemøtets
rolle avklares nærmere slik at det er helt tydelig hvor langt den enkelte biskops myndighet strekker

seg i forhold til bispemøtet som kollegium, og videre en avklaring av bispemøtets rolle i forhold til
kirkemøtet.
Til Kap.6. Forskjellige bestemmelser
§ 45 KUFO mener at det også bør være stemmeplikt for medlemmer fra organer i
ungdomsdemokratiet. Vi ser ingen grunn til at disse skal unntas når de er fullverdige medlemmer på
alle mulige andre måter.
§ 46 Ingen kommentarer
§ 47 KUFO støtter medlemskapskravet for kirkelige ombud og stillinger. Vi støtter også et slikt krav
for innehavere av stillinger som medfører forvaltning av kirkens lære. Vi vil også mene at et slikt krav
vil være betimelig for de aller fleste stillinger i kirken og at det derfor som hovedregel bør stilles slikt
krav ved alle utlysninger. Barneomsorgsattest kravet vil også være viktig å få videreført og dersom
det viser seg at dette ikke blir ivaretatt i trossamfunnsloven må det tas inn her, men vi støtter oss her
til kirkerådets vurdering av at dagens praksis vil kunne fortsette med hjemmel i trossamfunnsloven.
§ 48 Regel om partssammensatt utvalg støtter vi også videreføring av da vi anser dette for å være en
viktig arena for god dialog mellom arbeidstakere og arbeidsgiver/rådsstukturen.
§ 49 Ingen kommentarer bortsett fra at det etter KUFO sin mening er viktig at hensyn i disse lovverk
ivaretas videre også innenfor kirken, men at det samtidig ikke må medføre større «byråkratisering»
og mer kontor/papirarbeid for kirken.
§ 50 Ingen kommentarer
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