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Kirkerådet 
 
Kirkeordning for den norsk kirke – høringssvar 
 
Hedalen menighetsråd har diskutert «utkast til kirkeordning» og 
har følgende kommentarer til høringsdokumentet: 
Kap 3: Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres 
oppgavefordeling m.m. 
 
Vi er opptatt av at dagens ordning mellom kirke og kommune 
skal fortsette slik som i dag mht. kirkebygg og kirkelig fellesråd i 
kommunen. Denne kontakten er viktig for å ivareta en god 
organisering og ivareta lokalsamfunnets eierskap til kirken og 
kirkelig virksomhet. Vi ønsker at kommunen skal fortsette å ha 
en fast representant i kirkelig fellesråd. 
Kap 4- Kirkebygg 
Hedalen menighetsråd mener lokal forankring er nødvendig for 
lokalsamfunnets eierskap til kirken og kirkebygg og stiller seg 
bak KA sin kommentar til paragraf 28 i høringsdokumentet:  
«§ 28 Forvaltningen av kirkene og begrensning av rådighet 
Soknets eierskap til kirkene innebærer i utgangspunktet en 
full eierrådighet over kirkebyggene. Soknets rett til å bruke 
og råde over kirkebygget er likevel begrenset av 
bestemmelser som i lov, eller med hjemmel i lov, gjelder for 
kirkehusene, jfr. Kulturdepartementets høringsbrev til 
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Kirkerådet av 15. februar 2018. Forslaget til første ledd i 
denne bestemmelsen åpner samtidig for at kirken nasjonalt 
kan endre vesentlige rammer for soknets forvaltningsansvar 
av egne kirker. Etter vår vurdering er formuleringen i første 
ledd i § 28 ubeskyttet og bør gjennomgås nærmere. 
Forholdet mellom soknets alminnelige eierrådighet og 
Kirkemøtets mulighet til å regulere forvaltningen av 
kirkene forutsettes å legge til grunn at soknets 
forvaltningsansvar og eierrådighet fastholdes. KA mener 
det er behov for ytterligere klargjøring av hva som er 
grensene for Kirkemøtets myndighetsutøvelse ovenfor 
soknene på dette området. En slik klargjøring bør etter vårt 
syn foreligge før Kirkemøtet vedtar kirkeordningen.» 
 
Med vennlig hilsen 
for Hedalen menighetsråd 
Gunn Karin Fossholm  
 


