
Høring ny kirkeordning fra styret for Nord Hålogaland kirkevergelag, NHKVL 

 

Styret i NHKVL drøftet ny kirkeordning i sitt møte 13.12.2019 og vil gi følgende innspill til 

høring om ny kirkeordning: 

  

1. I forslag til ny kirkeordning er kirkemøtet satt inn i ulike paragrafer der departementet 

har ansvar i nåværende kirkelov. Det tenkes at kirkemøtet skal være det overordnende 

organ i Dnk. Dette gir kirkemøtet et stort ansvar både i pågående omstillingsprosesser 

og i framtiden. Dagens norske kirke har to arbeidsgiverlinjer, rDnk og fellesråd, men 

det er ønskelig å få til en felles arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte. Denne prosessen 

er krevende og kan utvikle seg til en uheldig maktkamp i kirken.  

Dagens kirkemøtesammensetning består av bispedømmerådsmedlemmer som 

oppleves å ha for liten forankring i lokalmenigheter til å ivareta fellesrådenes ansatte, 

rådenes ønsker og prioritering mv i omstillingsprosessene. 

 

På denne bakgrunn er det særdeles viktig at fellesrådene får en sentral rolle i ny 

ordning og at nåværende arbeidsgiver, for lokalt kirkelige ansatte, får en posisjon både 

i kirkens grunnlag og i forvaltningen. Det vil kunne skape nødvendig balanse i 

arbeidet med anordning av en ny kirkelige arena.   

 

 

2. All omstilling er krevende og alle omstillingsprosesser krever tillit hos alle parter. Noe 

av den pågående dialogen mellom partene har spor av at den ene parten er overlegen i 

maktfordeling og dette skaper ikke tillit verken mellom partene eller til de som skal 

utøve det overordnede lederskapet.  

Tillitt i prosessene vil være grunnlaget for å lykkes.  

Det er ønskelig at Kirkemøtet sikrer en demokratisk anordning for valg til kirkemøtet 

som befestes helt ned på sognenivå. I første omgang kan Nettverk for kirkelige 

fellesråd ivareta rollen som part for å sikre gode prosesser og bygge en solid arena for 

omstilling og som kan bidra med den nødvendige tillit. 
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