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Høringsuttale fra Lund kirkelige fellesråd - om forslag til ny kirkeordning : 
Menighetsråd og kirkelige fellesråd kan vedta en høringsuttalelse til Kirkerådets forslag til fremtidig 
organisering av Dnk med høringsfrist 15.des.  
Kirkerådet har omarbeidet og forenklet sitt høringsdokument fra 272 sider til 15 sider. (se vedlegg). 
Det sier noe om forståelsen av «Utkast til kirkeordning» som skal erstatte kirkeloven når ny «Lov om 
tros og livssynssamfunn» skal vedtas. Selve lovforslaget har vært ute til høring, men er ikke lagt frem 
for behandling i Stortinget. Det er forventet at loven skal være ferdig behandlet i Stortinget før neste 
kirkemøte, slik at ny kirkeordning kan vedtas der. Rekkefølgen er dermed basert på en antagelse av 
hvordan lovteksten blir. Må her bemerkes at det oppleves krevende at ny kirkeordning vedtas før 
Stortinget har gjort viktige vedtak om bl.a. finansiering. Nedkorting av høringsforslaget fra 270 til 27 
sider får som konsekvens at noen tema og bestemmelser i liten grad blir avklart.  
Det fremlagte høringsforslag innebærer minimale endringer sett i forhold til dagens organisering. 
Høringsforslaget oppleves som en forberedelse for et helhetlig arbeid med fremtidig kirkeordning 
som kan vedtas etter 2020 
 
Forslag til lovtekst medfører stor grad av frihet til at kirken selv skal bestemme sin kirkeordning, gir 
Kirkerådets forslag en god konkretisering av den usikkerhet som en ny lov innebærer, sett i forhold til 
dagens kirkelov.  
 
Med bakgrunn av at fremlagt forslag kun medfører mindre endringer jfr. dagens organisering, 
kommenteres kun et begrenset antall paragrafer. 
 

Lund kirkelige fellesråd vil særlig henlede oppmerksomheten på §32 og § 36 

§ 32 Bispedømmet sin sammensetning.  

I nytt forslag blir det kun direkte valg av leke medlemmer til bispedømmerådet. Dagens ordning med 

deling av direkte-og indirekte valg gir en bedre forankring i menighetsrådene og anbefales videreført 

§ 36 Kirkemøtets oppgaver 

I nytt forslag står det at Kirkemøtet fastsetter kirkens grunnlag og lære: «Som øverste representative 

organ i Den norske kirke fastsetter Kirkemøtet kirkens grunnlag og lære ….» Lund kirkelige fellesråd 

mener at Kirkens grunnlag og lære ikke skal være utskiftsbar men stå fast i henhold til Skrift og 

bekjennelse, jfr. §1 i forslaget. For å best ivareta dette, foreslår Lund kirkelige fellesråd at 

formuleringen «kirkens grunnlag og lære» tas ut, slik at formuleringen i §36 blir: «Som øverste 

representative organ i Den norske kirke fastsetter Kirkemøtet alle liturgier og gudstjenestelige bøker i 

kirken» 

Øvrige kommentarer : 



Lund kirkelige fellesråd vil understreke at kirken må i størst mulig grad styres nedenfra og dermed 

unngå en sentralisert oppbygging av maktstruktur. 

§ 5 De demokratisk valgte styringsorganene er ikke omtalt i denne paragrafen, kun de vigslede 
stillingene. Det er en demokratisk svakhet at de vigslede stillingene fremheves samtidig som de 
øvrige stillingene ikke omtales. Disse ansatte og frivillige gjør en viktige tjenester i kirken 
§ 20 Det er stor forskjell på generell regnskapslov og den kommunale regnskapsloven. Dagens 
ordning er at de kirkelige regnskapene føres etter kommunal regnskapslov.. Ved å gjøre en endring 
her vil det medføre betydelige kostnader for opplæring av egne ansatte, regnskapsavdeling hos 
kommunen og evt. oppsigelse av tjenesteytingsavtale med kommunen. 
§ 22 Menighetsmøtets mandat kan oppfattes som noe redusert. Formuleringen om at Kirkemøtet 
bestemmer om hvilke gudstjenestelige bøker som overlates til avgjørelse i menighetsmøtet kan 
oppfattes som at soknet ikke er så selvstendig som dagens kirkelov er. For sokneprester og 
menighetsråd som ikke er i samsvar med det som kirken sentralt står for vil de kunne bli fratatt noe 
av sin selvstendighet som står i kontrast til formuleringen om soknet som det grunnleggende organ i 
kirken 
§ 25 Dagens ordning om oppgavefordeling mellom sokneråd og kirkelige fellesråd må videreføres. 
Dette for å sikre og videreføre størst mulig grad av lokalt selvstyre. 
Kirkelige fellesråd sin rettslige funksjon som arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravferdsmyndighet 
må innarbeides i lovtekst. 
§ 35 Det bør være gjennomgående representasjon ved kirkemøtet. Sammensetning av 
bispedømmerådene bør skje ved valg av medlemmer i menighetsrådene. Dette for å sikre lokal og 
gjennomgående forankring hos Kirkemøtet. 
Kirkemøtet sin sammensetning består kun av bispedømmerådene. Det betyr at kirkevergene i liten 
grad blir representert (kan velges som «andre ansatte» eller «leke medlemmer». Kirkevergestillingen 
er en leder av lokalkirken med bred forståelse for sitt virkeområde. Dagens ordning er en mangel for 
sammensetning av Kirkemøtet 
§ 37 Her bør samme prinsipp gjøres gjeldende som i paragraf 35, nemlig gjennomgående 
representasjon fra menighetsrådene via bispedømmeråd. 
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