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Høringssvar- Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 

Borg bispedømmeråd vedtok i sitt møte 10.11.2020 følgende høringssvar 
enstemmig:  

1. Borg bispedømmeråd takker for godt høringsnotat. 
2. Vedrørende punkt 2 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter forslag om å 

oppheve formuleringene om «etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet». 
3. Vedørende punkt 3 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 

om nytt fjerde ledd i kirkeordningen § 10. 
4. Vedrørende punkt 4 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets 

forslag om å endre § 10 slik at Kirkerådet kan treffe vedtak om å frata 
rådsmedlemmer vervet. Borg bispedømmeråd støtter også Kirkerådets forslag om å 
endre klagenemndas oppgaver som følge av dette. 

5. Vedrørende punkt 5 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets 
forslag om å oppheve Kirkeordningen § 12 tredje ledd annet punktum og § 17 fjerde 
ledd annet punktum. 

6. Vedrørende punkt 6 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter ikke Kirkerådets 
forslag om at Kirkerådet skal være klageinstans i saker om ombygging og utvidelse 
av kirker. Det er naturlig at klagesaker behandles av Den norske kirkes klagenemnd 
og at fagfeltet tas hensyn til ved oppnevning av klagenemnda. Borg bispedømmeråd 
forutsetter at klagenemnda på lik linje med Kirkerådet får saker tilstrekkelig opplyst 
med bistand fra administrasjonen. Vedrørende klagenemdas sammensetning: Man 
bør sikre at det er et øvrig medlem i klagenemda som har kompetanse i denne 
saken.  

7. Vedrørende punkt 7; reglene om innmelding og utmelding: Borg bispedømmeråd 
støtter Kirkerådets forslag til nye regler for innmelding i og utmelding av samt 
tilhørighet til Den norske kirke. Borg bispedømmeråd mener for øvrig prinsipielt at 
ordningen med tilhørige burde videreføres.  

8. Vedrørende punkt 8 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets 
forslag om å oppheve reglement for bispemøtet.  

9. Vedrørende punkt 9 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets 
forslag om endring i regler for bruk av liturgiske klær- forenkling av 
godkjenningsordning for stolaer. 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Anne Sofie Rosenvinge  
stiftsdirektør Karianne Hj. Nes 
 seniorrådgiver 
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