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HØRINGSUTTALELSE – KIRKEORDNING FOR DEN NORSKE KIRKE 
 
 
Kirkelige organisasjoner og virksomheter som underskriver dette høringssvaret anmoder om et 
tillegg til § 5 i Kirkeordning for Den norske kirke. Tillegget er merket med rødt. 
 

§ 5. Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene   
Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, ansatte og 
vigslede personer, og i samhandling med organisasjoner og virksomheter som ivaretar deler 
av kirkens samlede oppdrag. Den norske kirke vigsler til tjeneste som diakon, kantor, kateket 
og prest og til tjeneste som biskop. 

 
Begrunnelse for forslaget. 
 
Kirkelige organisasjoners og virksomheters plass som del av Den norske kirkes (Dnk) arbeid er både 
historisk sett og i vår aktuelle situasjon et særlig kjennetegn ved vår norske folkekirkemodell. Det er 
gjennom mange år utviklet et godt og varig samarbeid mellom Den norske kirke og de virksomheter 
vi representerer. Samhandlingen underbygger forståelsen av kirken som en organisme der vi i 
fellesskap ivaretar oppdraget som kirken har. 
 
Når Dnk etter endringen av relasjon mellom kirke og stat skal utforme og vedta sin kirkeordning som 
eget rettssubjekt, mener vi som undertegner dette brevet at samarbeidet mellom kirke og 
spesialvirksomheter bør komme direkte til uttrykk i selve ordningen. Vi har foreslått at det legges inn 
i § 5 som allerede omhandler tjenestefellesskap. For oss er imidlertid det viktige at Dnks samhandling 
med organisasjoner og virksomheter eksplisitt nevnes i ordningen, men forslaget kan inkorporeres 
der kirkelige organer finner det best og mest naturlig.  
 
Både Dnk og vi som organisasjoner og virksomheter er i stor grad frivillig virksomhet. Vi vet at 
frivilligheten kan næres og styrkes av samhandling på sak, hvor flere gode krefter sammen utløser 
fornyet energi. Det er en god strategi for å videreutvikle frivillighet. Den samhandlingen som skjer 
mellom frivillige i menigheter og frivillige i organisasjoner og virksomheter, er en vesentlig side ved 
kirkens måte å løse sitt oppdrag. Det taler for å inkorporere organisasjoner og virksomheter som 
foreslått av oss i tillegget til kirkeordningens § 5. 
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