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Ikrafttredelse av regelverk vedtatt av Kirkemøtet 
 
 

Sammendrag 
 
Når Kirkemøtet vedtar et regelverk, treffer Kirkemøtet ofte samtidig et vedtak om at 
regelverket skal tre i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. I denne saken 
foreslås det at Kirkerådet bestemmer at regler om ordning for valgmenigheter i Den 
norske kirke og regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke skal tre i kraft fra 
1. januar 2021, samme tidspunkt som kirkeordningen og trossamfunnsloven trer i 
kraft. Begge regelverk vil ha sin hjemmel i trossamfunnsloven og kirkeordningen. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Regler om ordning for valgmenigheter trer i kraft fra 1. januar 2021. 
2. Regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke trer i kraft fra 1. januar 2021. 
 

Saksorientering 
 
1. Innledning 
 
Når Kirkemøtet vedtar et regelverk, treffer Kirkemøtet ofte samtidig et vedtak om at 
regelverket skal tre i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. Kirkerådet har 
som en av sine viktige oppgaver i kirkeordningen å iverksette Kirkemøtets 
beslutninger, jf. kirkeloven § 25 annet ledd. I denne saken foreslås det å fastsette at 
regler om ordning for valgmenigheter i Den norske kirke og regler for 
ungdomsdemokratiet i Den norske kirke skal tre i kraft fra 1. januar 2021, samme 
tidspunkt som kirkeordningen og trossamfunnsloven trer i kraft. 
 
2. Regler om ordning for valgmenigheter i Den norske kirke 
 
Kirkemøtet vedtok 1. april 2019 regler om ordning for valgmenigheter. Hjemmelen 
for vedtaket er i trossamfunnsloven § 12 annet ledd og kirkeordningen § 3 femte 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/regler%20om%20ordning%20for%20valgmenigheter/
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ledd. Sistnevnte fastsetter at Kirkemøtet skal fastsette særskilt ordning for 
valgmenigheter. Den siste paragrafen i regelverket lyder som følger: 
 

§ 9. Reglene trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. 
 
Dette var blant annet begrunnet i at det på vedtakstidspunktet ikke var kjent når 
trossamfunnsloven og kirkeordningen ville kunne tre i kraft. Det foreslås at 
regelverket trer i kraft fra 1. januar 2021. 
 
3. Regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke 
 
Kirkemøtet vedtok 10. oktober 2020 regler for ungdomsdemokratiet i Den norske 
kirke. Hjemmelen for vedtaket er trossamfunnsloven § 12 annet ledd og 
kirkeordningen § 36. Den siste paragrafen i regelverket lyder som følger: 
 

§ 8. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 
       Reglene trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. Kirkerådet 
kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Samtidig 
oppheves statutter for Ungdommens kirkemøte, statutter for Utvalg for 
ungdomsspørsmål og statutter for Samisk ungdomsutvalg. 
       Ungdomsråd og ungdomsutvalg som er valgt før reglene settes i kraft, 
fungerer videre inntil det er valgt et nytt ungdomsråd og ungdomsutvalg. 

  
Kirkerådet kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Hvis 
Kirkemøtet 2020 hadde blitt avholdt i april som planlagt, i stedet for i oktober, ville 
Kirkerådet kunne sette i kraft enkelte av bestemmelsene slik at de fikk virkning for 
Ungdommens kirkemøte 2020 og valg av Den norske kirkes ungdomsutvalg i 
oktober 2020. Dette er ikke lenger nødvendig. Det foreslås derfor at hele regelverket 
trer i kraft fra 1. januar 2021.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Ikrafttredelsen av regelverkene innebærer ikke økonomiske og administrative 
konsekvenser ut over det som følger av regelverkene selv. Det vises i den 
sammenheng til økonomiske og administrative konsekvenser i sakene om 
regelverkene som ble behandlet av Kirkemøtet (sak KM 10/19 og 09/20). 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/regler%20for%20ungdomsdemokrati%20i%20den%20norske%20kirke/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/regler%20for%20ungdomsdemokrati%20i%20den%20norske%20kirke/

