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Kirkeordning for Den norske kirke 
Menighetsrådet i Glemmen menighet har fattet vedtak om følgende svar til høringen om kirkeordning i Den 

norske kirke:  

Generelt 

Høringsdokumentet gir uttrykk for at Kirkeordningen for Den norske kirke i all hovedsak omhandler en 

videreføring av dagens ordning i kirkeloven. Menighetsrådet er enig i behovet for å videreføre kirkelovens 

bestemmelser i ny kirkeordning gitt av Kirkemøtet. Menighetsrådet slutter seg til tilnærmingen om videreføring 

av dagens ordning, med enkelte tilpasninger og forenklinger ut fra lovverk, forretningsorden eller gjeldende 

praksis.  

Vi mener det er tilknyttet et vesentlig usikkerhetsmoment ved at ny lov om trossamfunn ikke er ferdigbehandlet 

og vedtatt. Rammevilkårene kan bli annerledes enn det som er forutsatt i høringsdokumentet. 

 

Til kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag 

Generelt er menighetsrådet positiv til et slikt mer prinsipielt innledningskapittel.  

 

Men menighetsrådet opplever at kirkeforståelsen her blir vel «moralistisk». Kirken blir utelukkende et 

tjenestefellesskap. Vi savner aspektet ved at kirken også er et nådefellesskap. Mennesker kommer sammen og 

takker for og tar imot Guds gaver. Kirken er både et nådefellesskap og et tjenestefellesskap. Vi har sans for 

skapelsesteologiens formuleringer: Gud gir – vi deler.  

 

Menighetsrådet vil foreslå følgende formulering tatt inn som første avsnitt i § 3 og endre overskriften til Kirken 

og dåpen. Andre avsnitt blir som det står. 

 

Kirken er et felleskap av mennesker som kommer sammen i takk og tilbedelse for livet som Gud har gitt 

oss, for skaperverket, og for nåden i Jesus Kristus, som gis oss for intet gjennom evangeliet og 

sakramentene. Kirken kalles også til tjeneste for Gud og medmennesker – til å forvalte skaperverket, til 

misjon og diakonal omsorg.  

 

Til kapittel 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre 
og kirkelig stemmerett 

Her har menighetsrådet et tilleggsforslag til § 11 Tilhørighet og medlemskap 

Endringen er i siste linje i første avsnitt og er her markert med kursiv: «Ingen kan bli medlem av Den norske 

kirke så lenge vedkommende er medlem av et annet trossamfunn eller livssynssamfunn i Norge». 
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Til Kapittel 3. Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres 
oppgavefordeling m.m. 

Menighetsrådet støtter at regler for menighetsmøtet, menighetsrådet og kirkelig fellesråd i §§ 15 – 26 i all 

hovedsak videreføres, dog med justeringene som er foretatt på grunn av endringer i annet lovverk, men med 

følgende merknader: 

 Ad § 16 Menighetsrådets sammensetning, første ledd. Menighetsrådet ønsker at antall 
varamedlemmer reduseres fra å være minst fem varamedlemmer til minst tre varamedlemmer der 
antall faste rådsmedlemmer vedtas å være fire eller seks. 

 Ad § 21 Menighetsmøtet, 2.ledd. Menighetsrådet ønsker å vurdere det antall stemmeberettigede 
personer som må til for å kalle sammen til nytt menighetsmøte. Flere sokn har få aktive medlemmer, 
og menighetsrådet mener derfor at antallet med fordel kan reduseres fra 20 til 15 personer.  

 

Til kapittel 4. Kirker 

Menighetsrådet støtter ordlyden i §§ 27-31. 

 

Til kapittel 5. Regionale og nasjonale kirkelige organer 

Menighetsrådet støtter videreføringen av de regionale og nasjonale kirkelige organer og sammensetningen av 

disse som beskrevet i kapittel 5 første ledd i §§ 32, 35, 37, 39, 40, 42 og 44.  

 

Kirkelovens §27 Nemnd som gir Kirkemøtet mulighet til å oppnevne en særskilt nemnd, er ikke tatt med videre 

som del av den nye kirkeordningens §36 Kirkemøtes oppgaver. Dette er ikke kommentert i høringsdokumentet. 

§36 siste ledd tydeliggjør hvilke organ Kirkemøtet kan delegere sin myndighet til. Menighetsrådet mener det i 

utgangspunktet er positivt at delegering av myndighet er avgrenset til de organ som reguleres i kirkeordningen, 

og at det ikke åpnes for opprettelse av særskilte nemnder.  

 

Menighetsrådet støtter at det presiseres i kirkeordningen at preses og leder i samisk kirkeråd er medlemmer av 

Kirkemøtet § 35. 

 

I høringsdokumentet står det om § 36 Kirkemøtets oppgaver, at denne inneholder kun noen av Kirkemøtets 

oppgaver. Dette fordi oppgavene vil fremgå i flere av kirkeordningens paragrafer og enkelte bestemmelser i 

trossamfunnsloven.  Menighetsrådet mener det med fordel kan tilføres et nytt punkt e) annet ledd, hvor det 

henvises til de øvrige paragrafene i kirkeordningen og trossamfunnsloven som regulerer Kirkemøtets oppgaver.   

 

Menighetsrådet støtter at det i §§36 og 38 fjerde ledd tas inn bestemmelse om at saker av læremessig karakter 

som avgjøres endelig av henholdsvis Kirkemøtet eller Kirkerådet, må forelegges for Bispemøtet før endelig 

avgjørelser.  

 

I høringsdokumentet står det om §39 annet ledd at det er foreslått en ny formålsbestemmelse om Bispemøtet. 

Menighetsrådet synes uttrykket "pastoralt lederskap" er uklart, og vil foreslå følgende endring i første setning: 
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«Bispemøtet skal utøve et helhetlig tilsyn over virksomheten i Den norske kirke, ivareta kirkens lære og teologi 

og fremme enhet i kirken og med andre kirker». Resten av leddet blir som foreslått.  

 

Menighetsrådet støtter forslaget om å videreføre ordningen med at Bispemøtet som hovedregel ikke kan binde 

den enkelte biskop i utøvelsen av egne tjenestefunksjoner, men ha åpning for at det kan være særskilte unntak 

fra hovedregelen.  

 

Menighetsrådet støtter forslaget om at mellomkirkelig råd endres til et fagutvalg og at det ikke tas inn egne 

bestemmelser om dette rådet i kirkeordningen. Vi er enige i interreligiøs dialog og internasjonalt samarbeid har 

blitt et tydelig ansvar for hele kirken.   

 

Menighetsrådet støtter formaliseringen av dagens ungdomsstruktur med en egen § 44 Ungdomsdemokrati. 

 

Til kapittel 6. Forskjellige bestemmelser 

I høringsdokumentet står det om § 45 tredje ledd at medlemmer i kirkelige organer i ungdomsdemokratiet i Den 

norske kirke, ikke har stemmeplikt, og kan avstå fra å stemme. Det foreligger ingen begrunnelse for at det skal 

være mindre forventinger til deltakelse og stemmeavgivning fra personer i alderen 15-30 år tilknyttet disse 

organene. Forslaget kan forstås som en understrekning av at disse organene skal gi ungdom mulighet og ingen 

plikt til å medvirke. Likevel er det i samme § 45 første ledd tydeliggjort en plikt for medlemmer å delta i 

kirkelige organer. Andre ledd samme paragraf åpner for at det er adgang til å stemme blankt ved valg og vedtak. 

Menighetsrådet mener derfor at § 44 tredje ledd kan strykes.  

 

Menighetsrådet opplever at § 46 er for snever. Gammel kirkeordning hadde bare en vigsla medarbeider, nemlig 

presten. I dag vigsles også kateket, diakon og kantor i tillegg til prester. Dette bør gjenspeiles i § 46. En må her 

tale generelt om ordinerte eller vigsla medarbeidere. 

 

Menighetsrådet støtter forslaget i § 49 om saksbehandlingsregler iht. forvaltningsloven, offentlighetslova og 

reglene om offentlige organer fortsatt skal gjelde.   

 

Menighetsrådet støtter forslaget i § 47 om medlemskapskrav for kirkelige ombud og kirkelige stillinger. 

Endringsreglene §50 støttes.  

 

 

 

Fredrikstad 

10.desember 2018 

 

Monica T. Søvde 

Daglig leder 
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