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1. Innledning
Kirkeordningen for Den norske kirke ble vedtatt 30. mars 2019. Kirkeordningen bygget på
forslaget til ny trossamfunnslov i departementets høringsnotat fra 2017. I juni 2019 fremmet
departementet en proposisjon med et oppdatert lovforslag, jf. Prop. 130 L (2018–2019), og
Stortinget vedtok dette med noen endringer april 2020. Den vedtatte trossamfunnsloven er på
noen punkter litt annerledes enn lovforslaget fra departementet i 2017, noe som medfører at
det er nødvendig å foreta noen endringer i kirkeordningen. Kirkeordningen har også slått fast
at kirkeordningen på enkelte punkter må følges opp med nærmere bestemmelser i
underliggende regelverk. I denne høringen fremmer Kirkerådet forslag til noen endringer i
kirkeordningen og i enkelte andre regler for å følge opp dette. Samtidig foreslås det en liten
endring i regler for bruk av liturgiske klær, for å følge opp kirkefaggjennomgangen som ble
gjennomført våren 2020. Kirkerådet planlegger å fremme saken for Kirkemøtet 2021.

2. Kirkerådets myndighet til å samtykke til å gjøre tilpasninger i
bestemmelsene om kirkelig fellesråd – fjerning av tillegget om at
Kirkerådet kan gjøre dette etter nærmere bestemmelser fastsatt av
Kirkemøtet
I kirkeordningen § 8 fjerde ledd er følgende fastsatt:
I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre tilfeller der det ligger
til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet
samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner. I
kommuner med særlig mange sokn kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser
fastsatt av Kirkemøtet også foreta andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig
fellesråd.
Kirkeordningen forutsetter altså at Kirkemøtet må gi nærmere bestemmelser før Kirkerådet
kan treffe slike vedtak. Tilsvarende bestemmelser i kirkeloven § 5 tredje ledd slår fast at
departementet kunne foreta tilpasninger om kirkelig fellesråd uten nærmere bestemmelser om
dette.
Første punktum om samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere
kommuner, er en bestemmelse som har blitt benyttet i en del tilfeller. Det er derfor etablert
forvaltningspraksis om hvordan slike saker skal behandles. Forsvarlig forvaltningspraksis
tilsier blant annet at berørte instanser, inkludert de berørte kommunene, blir hørt før et vedtak
treffes.
Kirkerådet er ikke kjent med at annet punktum om samtykke til å foreta andre tilpasninger av
bestemmelsene om kirkelig fellesråd har blitt benyttet. Det kan i seg selv tilsi at det er
unødvendig at Kirkemøtet fastsetter nærmere bestemmelser om slike eventuelle tilpasninger.
Forarbeidene til bestemmelsen peker at det kan være aktuelt å benytte den «i forbindelse med
sammensetningen av fellesråd i kommuner med særlig mange sokn, hvor antallet medlemmer
av fellesrådet (…) vil kunne bli uforholdsmessig høyt» (Ot.prp. nr. 64 (1994–1995) side 52).
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Kirkerådet anser det derfor som unødvendig at Kirkemøtet må fastsette nærmere
bestemmelser om disse forholdene. For å forenkle kirkeordningen og omfang av regelverk,
foreslås det derfor å oppheve formuleringene om «etter nærmere bestemmelser fastsatt av
Kirkemøtet»:
I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre tilfeller der
det ligger til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av
Kirkemøtet samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner.
I kommuner med særlig mange sokn kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser
fastsatt av Kirkemøtet også foreta andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig
fellesråd.

3. Virkningen av brudd på kirkeordningens bestemmelse om
forvaltningsmessig taushetsplikt
Fra 1. januar 2021 vil det ikke lenger være lovbestemt at forvaltningsloven skal gjelde for
kirkelige organer, men den vil gjelde for kirkelige organer som følge av at Kirkemøtet har
fastsatt det i kirkeordningen § 42 første ledd. Unntaket er der kirkelig fellesråd er
gravplassmyndighet, hvor det er lovbestemt at gravplassmyndigheten skal følge
forvaltningsloven.1 En konsekvens av dette er at brudd på forvaltningsmessig taushetsplikt
ikke lenger vil kunne straffes i medhold av straffeloven §§ 209 og 210, med unntak av det
som gjelder for gravplassforvaltningen. Den såkalte kallsmessige eller yrkesmessige
taushetsplikten som prester i Den norske kirke og deres «hjelpere» har etter straffeloven §
211, videreføres.
For ansatte vil brudd på kirkeordningens bestemmelse om forvaltningsmessig taushetsplikt
være tjenesteforsømmelse som kan følges opp med arbeidsrettslige sanksjoner. For kirkelige
organer vil det i hovedsak ikke være noen sanksjonsmuligheter.2 Kirkerådet mener det er
viktig at Den norske kirke fortsatt sikrer at brudd på taushetsplikt vil få konsekvenser. Noe
annet vil kunne svekke Den norske kirkes tillit i samfunnet og blant kirkemedlemmene.
Kirkerådet anser det ikke som tillitvekkende at rådsmedlemmer kan bryte kirkeordningens
bestemmelse om forvaltningsmessig taushetsplikt, uten at det vil kunne få konsekvenser for
disse medlemmene. Kirkerådet foreslår derfor en endring i kirkeordningens § 10 som åpner
opp for at et rådsmedlem som bryter taushetsplikten vil kunne bli fratatt rådsvervet, slik at
denne type brudd på taushetsplikt kan få konsekvenser. Det foreslås at det er rådet selv som
kan frata vedkommende vervet.
Fordi et vedtak om å frata et demokratisk valgt medlem et tillitsverv er inngripende, mener
Kirkerådet at det bør etableres en klageadgang for slike vedtak. Også et vedtak om ikke å frata
et rådsmedlem som har brutt taushetsplikten vervet, bør kunne påklages. Videre er det slik at
selv om kirkeordningen § 10 i utgangspunktet omtaler menighetsrådsmedlemmer, er
1

Det følger av forvaltningsloven § 1 tredje punktum.
Unntaket er igjen for gravplassmyndigheten: Fellesrådsmedlemmer og menighetsrådsmedlemmer i ettsoknsråd
som bryter taushetsplikt i forbindelse med gravplassforvaltningen vil kunne straffes etter straffeloven §§ 209 og
210.
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bestemmelsen gjort gjeldende for bispedømmeråd og Kirkerådet også, jf. §§ 24 tredje ledd og
29 annet ledd. Siden endringen får konsekvenser for menighetsråd, kirkelig fellesråd,
bispedømmeråd og Kirkerådet, tilsier det at klageinstans bør være Den norske kirkes
klagenemnd. Det er også begrunnet i at klagenemnda etter sin sammensetning har betydelig
juridisk og teologisk kompetanse, noe som gjør det til et velegnet klageorgan for slike saker.
Kirkerådet foreslå følgende nye bestemmelse som et nytt fjerde ledd i kirkeordningen § 10:
Hvis det kan legges til grunn at et menighetsrådsmedlem har brutt
taushetsplikten etter kirkeordningen § 42 første ledd, kan menighetsrådet selv vedta at
vedkommende skal tre ut av rådet. Menighetsrådets vedtak kan påklages til Den
norske kirkes klagenemnd.
Når det foreslås en formulering om at «det kan legges til grunn at et rådsmedlem» har
opptrådt i strid med bestemmelsen, innebærer det at rådet i sitt vedtak må konstatere en
sannsynlighetsovervekt for at rådsmedlemmet har brutt taushetsplikten.

4. Virkningen av brudd på trossamfunnsloven § 6
Trossamfunnsloven § 6 inneholder bestemmelser om statens grunnlag for å nekte eller avkorte
tilskudd til tros- og livssynssamfunn når samfunnet, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne
av samfunnet, «utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter
lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og
friheter». Bestemmelsen er også gjort gjeldende for Den norske kirke, jf. trossamfunnsloven
§ 14 femte ledd.
Om kirkelig ansatte bryter trossamfunnsloven § 6, kan det følges opp av kirkelige
arbeidsgiverorganer med arbeidsrettslige reaksjoner. Når det gjelder rådsmedlemmer er
muligheten til å følge opp med sanksjoner begrenset, ut over det som følger av kirkeordningen
§ 10 tredje ledd om suspensjon og fratredelse ved siktelse, tiltale eller dom for visse
straffebud. Det kan tenkes at for eksempel en menighetsrådsleder bryter trossamfunnsloven §
6. Kirkerådet mener det i et slik tilfelle bør være mulig å forfølge dette med sanksjoner.
Kirkerådet foreslår derfor å endre kirkeordningen § 10 for å åpne opp for at Kirkerådet kan
treffe vedtak om å frata rådsmedlemmer vervet. Vilkåret for slikt vedtak er at det må kunne
legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til et verv for menighetsråd eller kirkelig
fellesråd har brutt trossamfunnsloven § 6. Videre foreslås det at Kirkerådet også bør kunne
midlertidig suspendere vedkommende rådsmedlem fra vervet inntil saken om å vurdere om
det er grunnlag til å frata vedkommende vervet er avgjort.
Til forskjell fra andre tilfeller hvor rådet gjør vedtak om at et medlem må tre ut av rådet, f.eks.
etter dom i § 10 tredje ledd, og i forslaget til nytt § 10 fjerde ledd (se avsnitt 3), er det her
foreslått at det er Kirkerådet, og ikke rådet selv, som treffer vedtak om å frata vedkommende
medlem vervet. Det er flere grunner for det. For det første har det sammenheng med at det er
Kirkerådet som er ansvarlig for forvaltningen av det statlige tilskuddet og står for kontakten
og oppfølgningen med departementet i saker hvor det eventuelt skulle oppstå grunnlag for å
nekte statstilskuddet til Den norske kirke. For det andre kan det tenkes en situasjon hvor det er
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et menighetsråd, eller et flertall i menighetsrådet, som for eksempel gjør vedtak om å bryte et
lovbestemt diskrimineringsforbud eller på annen måte opptrer i strid med bestemmelsen. I så
tilfelle er det nødvendig at et organ på et annet nivå kan tre inn og treffe et vedtak om
fratredelse. Videre er det slik at selv om kirkeordningen § 10 i utgangspunktet omtaler
menighetsrådsmedlemmer, er bestemmelsen gjort gjeldende for bispedømmeråd og
Kirkerådet også, jf. §§ 24 tredje ledd og 29 annet ledd. Det gjør at det ikke vil være naturlig å
la biskopen treffe et slikt vedtak.
Fordi et vedtak om å frata et demokratisk valgt medlem et tillitsverv en inngripende, bør det
etableres en klageadgang for slikt vedtak. Kirkerådet foreslår at Den norske kirkes
klagenemnd bør være klageinstans, ut fra samme begrunnelse som i pkt. 3. Forvaltningslovens
bestemmelser om enkeltvedtak, herunder kravet til at saken er opplyst, forhåndsvarsel,
klageprosedyrer mv., skal anvendes på Kirkerådets vedtak. Dette følger av at vedtaket er
bestemmende for rådsmedlemmets rettigheter og plikter, jf. kirkeordningen § 42 første ledd.
Kirkerådet foreslår følgende bestemmelse:
Hvis det kan legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse
av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold
eller tvang, fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte
diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter
og friheter, kan Kirkerådet treffe vedtak om å frata medlemmet vervet.
Kirkerådet kan også treffe vedtak om å suspendere medlemmet fra vervet inntil
saken etter første punktum er avgjort. Kirkerådets vedtak etter første og annet
punktum kan påklages til Den norske kirkes klagenemnd.
Når det foreslås en formulering om at «det kan legges til grunn at et rådsmedlem» har
opptrådt i strid med bestemmelsen, innebærer det at Kirkerådet i sitt vedtak må konstatere en
sannsynlighetsovervekt for at rådsmedlemmet har opptrådt i strid med bestemmelsen.
I lys av forslaget om at Den norske kirkes klagenemnd skal være klageorgan etter forslagene i
punkt 3 og 4, foreslås det av pedagogiske grunner at dette tas med i opplistingen over Den
norske kirkes klagenemnds oppgaver i kirkeordningen § 33 ved en endring av første ledd
bokstav a:
Klagenemnda
a) avgjør klager etter kirkeordningen § 10 fjerde og femte ledd og § 39 tredje
ledd,
b) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed i de saker
der det er bestemt av Kirkemøtet,
c) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop,
d) avgjør klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav etter
offentleglova og
e) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.
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5. Fjerning av bestemmelsene i kirkeordningen om Kirkemøtets myndighet
til å gi økonomiregler for soknets organer
Etter lovforslaget som var kjent ved Kirkemøtet i 2019, var det forventet at det ville bli opp til
Kirkemøtet å fastsette «regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon» for soknets
økonomiforvaltning. Dette ble derfor tatt inn i kirkeordningen §§ 12 og 17. Den endelige
trossamfunnsloven fastsetter imidlertid at det er departementet som gjør dette, jf. § 14 sjette
ledd. Et forslag til forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke er sendt på
høring fra Barne- og familiedepartementet. Denne inneholder regler om budsjettordning,
regnskapsføring og revisjon. Dette gjør at bestemmelsene i kirkeordningen blir misvisende, og
Kirkerådet foreslår derfor at disse oppheves.
Departementet har i Prop. 130 L (2018–2019) lagt til grunn at det på lengre sikt «neppe [er]
formålstjenlig, og i alle fall ikke prinsipielt riktig, at departementet fastsetter særlige
forskrifter om regnskapsføring i soknet» (side 233). I den nevnte høringen har departementet
også utarbeidet et forslag til en forskrift til en neste etappe, hvor en del av reglene bør
fastsettes av Kirkemøtet og en del bør fastsettes av departementet. En opphevelse av
bestemmelsene i kirkeordningen er ikke til hinder for at Kirkemøtet i fremtiden vil kunne
fastsette slike regler.
Kirkerådet foreslår altså å oppheve kirkeordningen § 12 tredje ledd annet punktum og § 17
fjerde ledd annet punktum.

6. Ombygging og utvidelse av kirker – klageordning og
saksbehandlingsregler
Kirkeordningen § 23 siste ledd fastsetter at «Ombygging og utvidelse av kirke skal
godkjennes av biskopen etter nærmere bestemmelser om saksbehandling og klageadgang
fastsatt av Kirkemøtet».
Dette betyr at Kirkemøtet så snart som mulig må fastsette nærmere regler om saksbehandling
og klageadgang. I dag er bestemmelsene om saksbehandling og klage gitt av departementet i
samband med delegasjon av myndighet fra departementet til biskopen. I en overgangsperiode
frem til Kirkemøtet kan fastsette nærmere regler om saksbehandling og klageadgang, legger
Kirkerådet opp til at disse reglene fortsatt skal gjelde så langt de passer, med de tilpasninger
som er nødvendige.
Kirkemøtet la i sitt vedtak opp til at slike regler om saksbehandling og klageadgang ikke skal
gis i selve kirkeordningen. Kirkerådet mener det vil gi en bedre regelteknisk løsning om
enkelte hovedprinsipper tas inn i kirkeordningen. Den viktigste fordelen er at denne løsningen
er mer pedagogisk, ved at kirkeordningen vil vise de viktigste elementene og ikke bare gi en
henvisning til andre regler.
Det betyr at § 23 må endres noe. Kirkerådet foreslår at § 23 endres slik at bestemmelsen selv
fastsetter hvilket organ som skal være klageinstans samt noen hovedprinsipper om
saksbehandlingen. På denne måten blir det fremdeles Kirkemøtet som – slik § 23 i dag
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bestemmer – gir nærmere regler om saksbehandling og klageadgang. Forskjellen består i at
det med denne løsningen vil være det utpekte klageorganet som gir mer utfyllende
bestemmelser. I dag er det som nevnt departementet som har gjort dette, jf. brev til biskopene
av 15. april 2000.3 Det organ Kirkemøtet utpeker som klageinstans, vil kunne gjøre det
samme i kraft av det over- og underordningsforhold som etableres ved at organet blir utpekt
til klageinstans. Departementet har blant annet omtalt hvilke saker biskopen skal konsultere
Riksantikvaren i og hvem som har rettslige klageinteresse. Samtidig har departementet gitt en
forklaring av hva som menes med ombygging og utvidelse. Kirkelovens forarbeider ga her
lite veiledning.
De mest aktuelle klageorganene er Kirkerådet eller Den norske kirkes klagenemnd.
Kirkemøtet har av prinsipielle grunner tidligere lagt vekt på å unngå å sette biskopene i et
underordningsforhold til Kirkerådet. Hvis Kirkerådet er klageinstans, vil et
underordningsforhold bli etablert i denne sakstypen.
Isolert sett vil dette tale for å legge oppgaven til Den norske kirkes klagenemnd. Det kan
imidlertid reises innvendinger mot dette alternativet.
Den norske kirkes klagenemnd egner seg dårlig i denne type saker. Nemnda har gjennom sin
sammensetning sin faglige tyngde i saker av teologisk og juridisk karakter. Sammensetningen
er en følge av den type saker nemnda i dag er tildelt. Kirkerådet mener det er lite ønskelig å
endre sammensetningen til nemnda for at den skal kunne få tildelt denne sakstypen – som
først og fremst stiller krav til bygningsfaglige og arkitekturhistoriske kunnskaper.
Klagenemnda har administrativ bistand. Den eller de personer som gir denne, så vel som
klagenemnda selv, vil måtte sørge for at saken er så godt opplyst som mulig, jf.
forvaltningsloven § 17 første ledd sammenholdt med kirkeordningen 42 første ledd.
På tross av sistnevnte mener Kirkerådet allikevel at Kirkerådet peker seg ut som den
foretrukne klageinstans i slike saker. Et viktig hensyn er at Kirkerådet fra før er tildelt andre
oppgaver på kirkebyggfeltet. Kirkerådet har ansvaret for å godkjenne oppføring av ny kirke
og nedlegging av kirke etter § 23 fjerde ledd samt salg av kirke etter § 20 annet ledd. Særlig
saker om godkjenning av nye kirker har klare likhetstrekk til sakene om ombygging og
utvidelse av eksisterende kirker.
Kirkerådet foreslår slik endret ordlyd i § 23 siste ledd:
Ombygging og utvidelse av kirke skal godkjennes av biskopen. Bestemmelsene om
enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse på biskopens vedtak.
Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet.

3

Også det såkalte kirkerundskrivet inneholder bestemmelser om hvordan disse sakene skal behandles, herunder
om klageordningen. Se Rundskriv T-3/2000 fra Kirke-utdannings- og forskningsdepartementet og
Miljøverndepartementet, Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser kulturminne og kulturlandskap.
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Kirkerådet vil kunne gi saksbehandlingsregler knyttet til klagesaker – begrenset til
bestemmelser som supplerer forvaltningsloven. Kirkerådet kan derfor ved brev, rundskriv
eller instruks til biskopene redegjøre for hvordan slike klagesaker skal behandles. Som en
følge av det overordningsforhold Kirkerådet kommer i overfor biskopene i denne sakstypen
gjennom å være klageorgan, vil Kirkerådet også kunne gi saksbehandlingsregler knyttet til
biskopenes vedtak. Det kan blant annet omfatte hvilke sakstyper biskopen skal konsultere
Riksantikvaren i, herunder knyttet til den enkelte kirkes vernestatus.
I medhold av trossamfunnsloven § 15 annet ledd ventes Kongen å gi forskrift om
forvaltningen av de kulturhistorisk verdifulle kirker. Også Kongens bestemmelser vil kunne få
betydning for biskopens saksbehandling.

7. Reglene om innmelding og utmelding – endring av reglenes rettslige
status samt tillegg om registrering og avregistrering av tilhørige
De reglene som gjelder for innmelding og utmelding av Den norske kirke er i dag fastsatt i en
forskrift. Fra 1. januar 2021 vil bestemmelser om innmelding og utmelding av Den norske
kirke ikke lenger være å regne som forskrift, men et regelverk fastsatt på ulovfestet grunnlag.
Dette følger av trossamfunnsloven § 2 annet ledd.
Kirkeordningen § 4 femte ledd slår fast at Kirkemøtet fastsetter nærmere regler om
framgangsmåte for inn- og utmelding samt for registrering av tilhørighet i Den norske kirke.
Per 1. januar 2021 er det ingen regler om registrering av tilhørige. Kirkerådet vil i annen
sammenheng ta opp en overgangsordning. Det foreslås å fastsette regler på Kirkemøtet i 2021
som i hovedsak viderefører de innholdsmessige bestemmelsene om innmelding og utmelding
som gjelder i dag, og legge til noen enkle regler for registrering av tilhørige i et nytt, samlet
regelverk. Registreringen av tilhørige baserer seg på melding fra de som har foreldreansvaret.
Når regelverket for innmelding og utmelding av Den norske kirke først tas opp til revisjon,
forslås det å gjøre noen mindre endringer:
- I paragrafene om innmelding og utmelding, er det i dag en parentes etter Kirkerådet
hvor det står (Den norske kirkes medlemsregister). Denne parentesen foreslås
opphevet. Registrering av innmeldinger og utmeldinger, uavhengig av om de rettes til
lokal kirkebokfører eller til Kirkerådet, skal registreres i medlemsregisteret, jf.
trossamfunnsloven § 17 annet ledd og forskrift om Den norske kirkes medlemsregister
§ 3 bokstav a.
- Det foreslås å ta inn at den som melder seg inn som medlem av Den norske kirke, om
mulig skal gi opplysninger om mobilnummer og epostadresse. Siden de fleste
innmeldinger skjer ved dåp, vil dette i liten grad ha betydning. Det vil likevel være et
grep for å få kontaktinformasjon fra voksne som melder seg inn i Den norske kirke.
- Siste ledd i nåværende § 2 har slått fast at dersom den som melder seg ut, ikke er
registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere
medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest. Denne bestemmelsen har vært tatt
med for å regulere de tilfeller hvor noen tar kontakt med Den norske kirke for å melde
seg ut, men der de ikke er registrert i medlemsregisteret. Denne bestemmelsen anses
ikke nødvendig å videreføre.
- Det foreslås også noen språklige endringer.
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Det nye i regelverket er en paragraf om registering av tilhørige. Kirkeordningen § 4 tredje og
fjerde ledd slår fast at:
Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen dersom foreldrene er
medlemmer.
Et barn registreres som tilhørig når foreldrene gir melding om det. Foreldrene må gi
slik melding også når barnet anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen.
Melding kan gis selv om bare en eller ingen av foreldrene er medlem av Den norske
kirke. Når barnet har fylt 18 år uten å ha blitt medlem, faller tilhørigheten bort.
Forslaget til § 3 i regelverket regulerer nærmere melding av tilhørige til Den norske kirke.
Slik melding gir Den norske kirke et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen art. 6
nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav d.
Personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b slår fast at behandling av personopplysninger
«bare er lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt: (…) b)
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å
gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse».
Videre slår personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav d fast at «en stiftelse, sammenslutning
eller et annet ideelt organ hvis mål er av politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art» vil
kunne behandle personopplysninger
«som ledd i organets berettigede aktiviteter og med nødvendige garantier, forutsatt at
behandlingen bare gjelder organets medlemmer eller tidligere medlemmer eller
personer som på grunn av organets mål har regelmessig kontakt med det, og at
personopplysningene ikke utleveres til andre enn nevnte organ uten de registrertes
samtykke.»
Det konkrete betydningen av melding om tilhørighet vil være at det blir inngått en avtale som
gir Den norske kirke grunnlag til å invitere de tilhørige til trosopplæring og andre kirkelige
aktiviteter.
Forslaget er i tråd med kirkeordningen, hvor det er presisert at foreldrene må gi slik melding.
Foreldrene betyr i denne sammenheng de eller den som har foreldreansvaret for barnet.
Registrering av tilhørige forutsetter enighet blant foreldrene (såfremt de har felles
foreldreansvar). Meldingen skal være underskrevet av dem som har foreldreansvaret, eller
autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Sistnevnte sikter til en
eventuell registrering gjennom Den norske kirkes selvbetjeningsløsning. I likhet med
innmelding som medlem i Den norske kirke, foreslås det å presisere at kirkebokføreren eller
Kirkerådet skal påse at kirkeordningens vilkår er til stede, jf. § 4 første og annet ledd. Hvis det
er tvil om hvem som har foreldreansvaret, kan disse be om attest for foreldreansvaret.
Se vedlagte forslag til nye regler om innmelding i og utmelding av samt tilhørighet til Den
norske kirke.
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8. Oppheving av reglement for Bispemøtet
Kirkeordningen §§ 31 om Bispemøtet bygger på en kombinasjon av bestemmelsene i
kirkeloven § 26 og reglementet for Bispemøtet. Begrunnelsen var at det ville gjøre
reglementet for Bispemøtet overflødig, ved at de viktige bestemmelsene ble tatt inn i
kirkeordningen. Øvrige bestemmelser ble det lagt opp til at Bispemøtet kan fastsette i sin egen
forretningsorden. Det gjelder reglementets §§ 3 og 4 første til fjerde punktum:4
§ 3. Bispemøtet samles normalt tre ganger årlig.
§ 4. Bispemøtet har et arbeidsutvalg som består av preses, visepreses og ett medlem
valgt blant de øvrige biskoper. Preses utnevnes etter en forutgående
nominasjonsprosess, jf. regler om nominasjon mv. ved utnevning av biskoper § 7.
Bispemøtet velger selv visepreses og det øvrige medlem for to år om gangen.
Arbeidsutvalget har under ledelse av preses det løpende arbeid med Bispemøtets saker.
Fordi reglementet for Bispemøtet er gjort overflødig fra 1. januar 2021, foreslås det opphevet.
Det følger av forvaltningsloven § 37 annet ledd at forslag om å oppheve en forskrift også som
hovedregel må sendes på høring.

9. Endring i regler for bruk av liturgiske klær – forenkling av
godkjenningsordning for stolaer
I regler for bruk av liturgiske klær er følgende i dag fastsatt:
2. Godkjenning og bemyndigelse
2.1 Biskopen bemyndiges til å godkjenne stoff og utførelse for alba samt stoff, farge
og symboler for stola etter de presiseringer som Kirkerådet gir. I tvilstilfelle legger
biskopen saken frem for Kirkerådet til uttalelse.
Utvalget for gjennomgang av kirkefagforvaltningen i Den norske kirke uttalte følgende i sin
rapport:
«Utvalget mener at man bør etterstrebe, der det er tjenlig, å standardisere
godkjenningsordninger med detaljert regelverk og påfølgende orientering til det
aktuelle organet om hva som velges innenfor dette regelverket. Et konkret felt hvor
dette er nærliggende, er å endre regelverket slik at det kun skal orienteres om
utforming av stolaer så lenge denne befinner seg innenfor veiledningen som er
tilgjengelig på kirken.no.» (side 47).
Utvalgets rapport har vært på høring våren 2020. I høringen var det bred tilslutning til
forslaget. 19 av de som avga høringssvar var enige i anbefalingen. 3 var uenige. På bakgrunn
av dette ble det i kirkefaggjennomgangen konkludert med at regelverket for stolaer skal
foreslås forenklet. Kirkerådet fremmer derfor forslag om dette.

4

Reglementets § 4 femte punktum er tatt inn i kirkeordningen § 31 som femte ledd.
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Ved at biskopen orienteres om stolautformingen, i stedet for å måtte saksbehandle og
godkjenne de enkelte stolaer, vil det innebære at det kan brukes mindre ressurser på slik
saksbehandling. Samtidig vil biskopen gjennom orienteringen kunne følge opp stolautforming
som ikke er i tråd med veiledningen.
I dag har Kirkerådet ved Nemnd for gudstjenesteliv utarbeidet en veileder om til symboler på
stola. For fremtiden foreslås det at denne veiledningen vedtas av Kirkerådet. Det kunne ha
vært vurdert om veiledningen bør vedtas av Kirkemøtet eller av Bispemøtet. Kirkerådet mener
at Kirkemøtet primært bør fastsette overordnede regler, mens nærmere veiledning bør
fastsettes av Kirkerådet. Det vanlige er at det er Kirkerådet som fastsetter veiledninger til
regler som er fastsatt av Kirkemøtet, se f.eks. Kirkemøtets vedtak om å be Kirkerådet «om å
utarbeide en justert veiledning til Regler for bruk av kirkene» i sak KM 16/15.
Siden biskopene har en tilsynsrolle hvor de etter forslaget orienteres om utforming av stolaer,
og kan godkjenne stolaer som er utenfor veiledningen, kunne det også vurderes om det ville
være naturlig at Bispemøtet utarbeider slik veiledning. Siden det er Kirkerådet som er
ansvarlig saksforbereder for Kirkemøtet og har ansvar for å følge opp Kirkemøtets vedtak i
denne type saker, anses det som naturlig å lag Kirkerådet fastsette veiledningen.
Fordi utforming av symboler på stolaen kan sies å være en sak av læremessig karakter, vil
reglene i kirkeordningen om Bispemøtets deltakelse i saksbehandlingen der Kirkerådet er
vedtaksorgan, tre inn ved behandlingen av veilederen. Det innebærer at veiledningen må
forelegges for Bispemøtet, før saken behandles i Kirkerådet. Hvis en tilråding etter fjerde ledd
som har minst 2/3 flertall i Bispemøtet, ikke får flertall i Kirkerådet, sendes saken tilbake til
Bispemøtet. Hvis Kirkerådets vedtak i andre gangs behandling ikke er i samsvar med
Bispemøtets siste tilrådning, oversendes saken til Kirkemøtet for avgjørelse. Dette følger av
kirkeordningen § 30 fjerde og femte ledd.
Nåværende bestemmelse handler både om «stoff, farge og symboler for stola». Forslaget
gjelder kun om utforming av symboler på stola, ikke om stoff og farge. Dette har bakgrunn i
at pkt. 1.3 inneholder bestemmelser om stoff og farge for stola. Det heter blant annet at
«[s]toffet skal være et fastvevd og holdbart materiale som faller godt» og at «[f]argen på
stolaen bestemmes av kirkeåret og de kirkelige handlinger etter retningslinjer for liturgiske
farger. Fargene er hvitt, rødt, fiolett og grønt». Kirkerådet legges til grunn at det i praksis ikke
er behov for å videreføre biskopens godkjenningsmulighet for stoff og farge på stola som
avviker fra reglene i pkt. 1.3.
Forslaget fra kirkefagutvalget berører ikke spørsmålet om utforming av alba. Regler for
liturgiske klær punkt 2.1 inneholder også bestemmelser om dette: Biskopen bemyndiges til å
godkjenne stoff og utførelse av alba. Reglenes punkt 1.2 inneholder imidlertid allerede
nærmere bestemmelser om hva som er godkjent alba til bruk i Den norske kirke. Kirkerådet
fastsetter etter denne bestemmelsen nærmere presiseringer for utforming og valg av stoff.
Bestemmelsen om alba er derfor i praksis overflødig, og kan oppheves.
Kirkerådet foreslår etter dette at punkt 2 i regler for bruk av liturgiske klær skal lyde:
2. Utforming av stola
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2.1 Kirkerådet fastsetter en veileder om symboler på stola. Stolaer skal utformes i
henhold til Kirkerådets veileder. Når en stola utformes med symboler i henhold til
veilederen, skal biskopen orienteres om dette. Biskopen kan etter søknad godkjenne
stolaer som ikke følger veilederen.

10. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslagene til nye regler om innmelding, utmelding og registrering av tilhørighet medfører at
det må utarbeides nye administrative rutiner for å registrere tilhørige.
Forslaget om at Kirkerådet skal være klageorgan for biskopens vedtak om ombygging og
utvidelse av kirker, gjør at klageorganet vil kunne dra nytte av den fagkompetanse som
Kirkerådet allerede besitter.
Forslagene om at Den norske kirkes klagenemnd skal bli klageorgan ved suspensjon og
fratakelse av verv, vil medføre at klagenemnda får noen flere oppgaver enn det de har i dag.
Det er imidlertid ventet at dette først og fremst vil være bestemmelser som har symbolsk og
preventiv kraft, og som i liten grad vil bli aktuelle å benytte.
Forslaget om forenkling av godkjenningsordningen for symboler på stola, vil medføre en
forenkling av kirkefagforvaltningen hos biskopene og bispedømmekontorene, da det ikke vil
være nødvendig å saksbehandle orienteringer om stolaer som er innenfor veilederens
alternativer.
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Vedlegg: Forslag til endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler
1. Forslag til endringer i kirkeordningen
I
§ 8 fjerde ledd skal lyde:
I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre
tilfeller der det ligger til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere
bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet samtykke til etablering av kirkelig
fellesråd som omfatter flere kommuner. I kommuner med særlig mange sokn
kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet også foreta
andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.
§ 10 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:
Hvis det kan legges til grunn at et menighetsrådsmedlem har brutt
taushetsplikten etter kirkeordningen § 42 første ledd, kan menighetsrådet selv
vedta at vedkommende skal tre ut av rådet. Menighetsrådets vedtak kan
påklages til Den norske kirkes klagenemnd.
Hvis det kan legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse
av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold
eller tvang, fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte
diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter
og friheter, kan Kirkerådet treffe vedtak om å frata medlemmet vervet.
Kirkerådet kan også treffe vedtak om å suspendere medlemmet fra vervet inntil
saken etter første punktum er avgjort. Kirkerådets vedtak etter første og annet
punktum kan påklages til Den norske kirkes klagenemnd.
Någjeldende § 10 fjerde ledd blir nytt sjette ledd.
§ 12 tredje ledd skal lyde:
Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling
i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave
til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om
budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av Kirkemøtet. Avgjørelse om
opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.
§ 17 fjerde ledd skal lyde:
Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og
kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens
virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon
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for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og
revisjon gis av Kirkemøtet.
§ 23 femte ledd skal lyde:
Ombygging og utvidelse av kirke skal godkjennes av biskopen etter
nærmere bestemmelser om saksbehandling og klageadgang fastsatt av
Kirkemøtet. Bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til
anvendelse på biskopens vedtak. Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet.
§ 33 første ledd skal lyde:
Klagenemnda
f) avgjør klager etter kirkeordningen § 10 fjerde og femte ledd og § 39 tredje
ledd,
g) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed i de saker
der det er bestemt av Kirkemøtet,
h) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop,
i) avgjør klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav etter
offentleglova og
j) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.
II
Endringene trer i kraft fra 1. mai 2021.
2. Forslag til regler om innmelding i og utmelding av samt tilhørighet til Den norske kirke
§ 1. Innmelding
Innmelding som medlem i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på
bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Norsk statsborger som er
bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til
den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg inn som medlem i Den
norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende opplysninger:
a)
fullt navn ifølge folkeregisteret,
b)
bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c)
fødselsnummer (11 siffer),
d)
mobilnummer og epostadresse (om mulig),
e)
navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får
virkning for disse,
f)
sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,
g)
opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i Norge
er brakt til opphør.
En innmelding som mangler opplysningene i første ledd bokstav d, er likevel gyldig.
Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig innmelding skal
være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter nærmere
bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.
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Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at lovens kirkeordningens
vilkår er til stede.
§ 2. Utmelding
Utmelding som medlem av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på
bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Den som melder seg ut av
Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:
a)
fullt navn ifølge folkeregisteret,
b)
bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c)
fødselsnummer (11 siffer),
d)
navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får
virkning for disse.
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller autentisert
etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må
vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.
§ 3. Registrering av tilhørighet
Et barn registreres som tilhørig når foreldrene melder barnet inn som tilhørig i Den
norske kirke. Foreldrene må gi slik melding også når barnet anses å høre inn under Den
norske kirke fra fødselen. Melding kan gis selv om bare en eller ingen av foreldrene er
medlem av Den norske kirke. De som melder barnet inn som tilhørig, skal gi følgende
opplysninger:
a) fullt navn ifølge folkeregisteret,
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c) fødselsnummer (11 siffer).
Melding etter første ledd skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til
kirkebokføreren på barnets bosted eller til Kirkerådet. Meldingen skal være underskrevet av
dem som har foreldreansvaret, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av
Kirkerådet. Er barnet bosatt i utlandet, gjelder regelen i § 1 første ledd annet punktum
tilsvarende.
Når barnet har fylt 18 år uten å ha blitt medlem av Den norske kirke, faller tilhørigheten
bort. Personer som har fylt 15 år, kan selv sende melding om at tilhørigheten skal opphøre.
Det samme kan de som har foreldreansvaret for et barn under 15 år.
Ved melding om tilhørighet skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at kirkeordningens
vilkår er til stede.
§ 4. Saksbehandlingstid
Henvendelse om inn- eller utmelding som medlem eller tilhørig til kirkebokfører bør
besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.
Henvendelse om inn- eller utmelding som medlem eller tilhørig til Kirkerådet besvares i
form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som
Kirkerådet bestemmer.
§ 5. Varsling
Når inn- og utmelding som medlem og melding om tilhørighet skjer hos Kirkerådet, skal
det så snart som mulig gis melding til kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter
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nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt sørge
for at det blir tatt kontakt med den som er innmeldt.
§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. Fra samme tidspunkt
oppheves forskrift 12. april 2016 nr. 1205 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke.
3. Reglement 11. april 2016 nr. 1811 for Bispemøtet oppheves.
4. I regler for bruk av liturgiske klær gjøres følgende endringer:
Punkt 2 skal lyde:
2. Utforming av stola
2.1 Kirkerådet fastsetter en veileder om symboler på stola. Stolaer skal
utformes i henhold til Kirkerådets veileder. Når en stola utformes med
symboler i henhold til veilederen, skal biskopen orienteres om dette. Biskopen
kan etter søknad godkjenne stolaer som ikke følger veilederen.
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