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Ny kirkeordning Høring 2018 

 

Stangvik og Surndal kyrkjelege fellesråd gjorde i fellesmøte 12.12 2018 felles vedtak om følgende 
høringsuttale om nykikreordning. 
 
Innledning: 
 
Rindal sokneråd / Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd har gått igjennom det utsendte 
høringsdokumentet og tilhørende hjelpestoff – ”Utkast til kirkeordning” (regelutkast) og ”Lovspeil”. 
 
I høringsbrevets innledning heter det i tredje avsnitt:  
”Kirkerådet sender her ut et forslag til bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves. Disse 
bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. Forslaget til trossamfunnslov 
forutsetter at kirken selv gir nærmere regler i en kirkeordning som fastsettes av Kirkemøtet.” 
 
Sitatet fra høringsbrevet er på ett vis avklarende, men samtidig åpner det for flere nye spørsmål: 
 

• Hvilken juridisk status vil reglene i en ny kirkeordning ha i forhold til lovstatusen til dagens kirkelov?  
 

• Det er ikke bare enkelt å forstå konsekvensene av de forskjellige reglene i utkast til ny kirkeordning. 
Noe er nytt i forhold til dagens kirkeordning, noe er tilnærmet likt men med større eller mindre 
endringer, og noe er helt likt. Det er vanskelig å fullt ut tolke/forstå hva det nye egentlig innebærer, 
hva endringene egentlig vil bety, og hva en identisk tekst betyr sammen med det nye og det som er 
endret – både praktisk og juridisk! 
 

• Et annet kompliserende - og frustrerende forhold - er at vi ikke kjenner hvordan den nye loven om 
trossamfunn vil se ut på viktige punkter som avgjør hvordan den lokale kirke styres, finansieres og 
ikke minst hvilket myndighets- og ansvarsområde våre lokale sokneråd, eventuelle nye felles 
sokneråd, og fellesråd, vil ha i framtiden. Her tenker vi ikke minst på fellesrådenes myndighet og 
ansvar som arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet. 
I dag er myndighet / ansvar nedfelt i lovs form for sokneråd og fellesråd – vi kjenner sterkt på at å 
knytte dette opp til regler i kirkeordningen innebærer en svekkelse så fremt dette ikke blir tatt inn i 
trossamfunnslovens del for Den norske kirke. 
 

• For oss i den lokale kirke – med soknet som den grunnleggende enhet i Den norske kirke, og 
menigheten som fellesskapet av dem som tilhører Den norske kirke – er det avgjørende viktig å 
være trygg på at omfattende endringer ikke kommer uten at brede, grundige og forståelige 
forarbeider blir lagt til grunn for endringsforslagene. Vi tror at det kan være klokt å ta dette i flere 
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trinn, særlig da ny trossamfunnslov skal behandles etter at Kirkemøtet etter planen skal behandle 
utkast til kirkeordning, og også fordi Kirkerådet i innledningen i høringsdokumentet bebuder 
at de vil komme tilbake til oppfølging av vedtak i veivalgsaken, jfr. KM 08/16.  

  
Innledningsvis var det maktpåliggende for oss på grunnplanet å gjøre slike tanker kjent for Kirkerådet. Når 
en del av de grunnleggende forutsetninger for å fremme utkast til kirkeordning faktisk ikke er på plass, 
oppleves det slett ikke enkelt å skulle avgi høringsuttale!  
Det er viktig å skape trygghet og forutsigbarhet for frimodig engasjement på grunnplanet, samtidig som det 
også er viktig med fornyelse!  
Vi setter vår lit til at Kirkerådet / Kirkemøtet vil bidra til det gjennom det videre arbeid med ny 
kirkeordning! 
 
Konkrete innspill 
 
Kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag:  
§§ 1-8. En enkel formålsparagraf i kirkeloven erstattes av mange nye. Vi sliter med å tolke deler av det som 
står her, de mange ordene står litt i veien for å kunne forstå – ønsker at dette blir sett nærmere på – og om 
mulig gjort enklere og mer presist.  
 
Kapittel 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og kirkelig stemmerett: 
§ 11 - tilhørighet og medlemskap:  
Det kan være vanskelig å helt forstå forskjellen på de ulike formene for tilhørighet og medlemskap – selv 
med de presiseringer som kirkeordningens § 11 gir.  
Bør det vurderes å settes noen regler som gjør at det ikke bare er å  melde seg inn og ut flere ganger pr år – 
det finnes eksempler på dette lokalt.  
 
Kapittel 3. Virksomheten i soknet:  
Soknets organer og deres oppgavedeling m.m. 
§ 15 – soknets organer. Hvis det etableres et felles sokneråd i en kommune med flere sokn, burde da ikke 
også dette kunne fungere som / erstatte fellesrådet? 
Ellers vises til innledningen ovenfor, tredje kulepunkt. 
 
Kapittel 4. Kirkebygg: 
Her ble det en god del diskusjoner – i hovedsak knyttet til usikkerhet rundt realiteten i det faktum at det er 
soknet som har eierrådighet og forvalteransvar over kirkebyggene. I og med at utkast til trossamfunnslov 
legger opp til en deregulering av kirkebyggfeltet, gir det grunn til uro lokalt. Kirkene innehar i mange 
småsamfunn store og viktige kulturminneverdier og brukes i stor grad også som arena for store og små 
kulturarrangementer. Dette ønsker vi skal videreføres. Viser også her til tredje kulepunkt i innledningen 
over. 
 
Kapittel 5. Regionale og sentrale organer: 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser: 
Ingen spesielle kommentarer. 
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