
Kirkerådet 

post.kirkeradet@kirken.no. 

18.11.20 

 

Høringssvar –  endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
Kirkerådet sendte i brev av 24.09.20 høringsnotatet «Endringer i kirkeordningen og enkelte 

andre regler». Notatet er offentliggjort på Kirken.no. Det fremgår ikke spesifikke 

høringsorganer. 

Bispedømmerådene er sammensatt slik at det i enhver sammenheng vil være noen som er i 

mindretall. Ved votering vil det være synspunkter som vanskelig fremkommer i 

høringsuttalelser. Som nominasjonsgruppe søker vi derfor Bønnelista å belyse enkelt slike 

forhold. 

 

Grunnlaget. 

De kirkelige organ skal etter Kirkeordningen «ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan 

gjøres for å vekke og nære det kristelige liv». Det primære spørsmålet blir da om foreslåtte 

endringer bygger opp om dette. Der kristelige liv utøves i menigheten, både av ansatte og 

frivillige. Det er derfor viktig at regelverket som helhet bygger opp under dette. Det er også 

primært frivilligheten, eller enkeltmenneskes aktive engasjement i menigheten som skaper 

medvirkning. 

Forslagene har forskjellige retninger og er i stor grad knyttet til annet regelverk. Slik setter er 

ikke endringene store. 

 

Tilpasning av bestemmelsene om kirkelige fellesråd. 

Nærmere bestemmelser om problemstillinger som knapt nok har vært reist, er i seg selv god 

grunn til å justere teksten. Enkelt og godt regelverk er viktig for at vanlige mennesker skal 

kunne forstå begrunnelsen og derved være aktiv deltaker innenfor dette. Det fremheves at god 

saksbehandling er viktig. Vi vil særlig påpeke at soknet er grunnenheten og må ha vesentlig 

innflytelse på avgjørelser som angår dem. Det er i lokalmenigheten vi bygger disipler, derfor 

må ikke disse svekkes. 

 

Virkningen av brudd på kirkeordningens bestemmelse om forvaltningsmessig 

taushetsplikt  

Bønnelista tiltrer at det etableres konsekvens for valgte medlemmer som bryter 

kirkeordningens taushetsplikt. 

Klagenemda er foreslått som ankeinstans. Det vil være å løfte saken til høyeste nivå 

umiddelbart. Det er uklart om dette er tjenlig. Videre kan det medføre en vesentlig 
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arbeidsbyrde for nemda. Allikevel tror vi at antall saker blir moderat og at det inntil det 

motsatte eventuelt er dokumentert, er beste løsning. 

 

Virkningen av brudd på trossamfunnsloven § 6 

Trossamfunnsloven beveger seg på dette punkt nær en begrensning av trosfriheten. Ut fra 

bibelens lære er det viktig at Kirken kan stå opp for dens moralske prinsipper. Vi må kjempe 

for at det innenfor trossamfunn er anledning til å forkynne at noe er rett eller galt, og forvalte 

mellommenneskelige forhold i henhold til trosgrunnlaget, i vårt tilfelle Bibelen. Med et 

multikulturelt og areligiøst samfunn vil dette i enkelte tilfeller bryte med samfunnsnormer. 

Kirken skal være opptatt av å ivareta mennesker, men det er ikke det samme som at Kirken 

skal stå bak eller godkjenne alle handlinger, eller ståsted for hverken ansatte eller frivillige. 

I et seksualfiksert samfunn har en løsrevet seksualiteten fra det Gud skapte den til. Kirken må 

f.eks kunne stille krav til samliv, da bibelen er tydelig på to varianter, ekteskap mellom mann 

og kvinne, og enslig stand. Alt annet vil undergrave det reformatorisk prinsipp om at læren 

skal bygge på skriften alene og at skriften skal være sin egen fortolker. Vi må derfor i vår 

kommunikasjon med lovgiver være tydelig på at de har gitt oss et evangelisk luthersk 

grunnlag, og at vi må vurdere diskriminering ut fra dette. Likeverd er et bibelsk begrep, det er 

derimot ikke likestilling. Likeens er nestekjærlilghet, å gi livet for brødrene, et bibelskbegrep, 

mens solidaritet ikke er det. Som siste eksempel er forvalteransvar for jorden en bibelsk tanke, 

mens miljøvern ikke er det. Kirken må ha anledning til å finne rett plass for alle, i tråd med 

evnet og vilje til å søke bibelens rettledning uten at det skal kalles diskriminering. Dette 

mener vi ikke kommer tydelig frem i forslaget. 

Når dette er sagt, er det viktig å påpeke at hverken vold, trusler, tvang eller krenkelser er 

berettiget. At mennesker føler seg krenket nå Guds ord forkynnes og at det skaper splittelse, 

det er etter Bønnelista oppfatning noe Jesus klart har forutsagt. 

 

Fjerning av bestemmelsene i kirkeordningen om Kirkemøtets myndighet til å gi 

økonomiregler for soknets organer 

Vi mener at soknene skal være mest mulig selvstyrt, derfor ønsker vi at bestemmelsen skal 

fjernes.  

 

Ombygging og utvidelse av kirker – klageordning og saksbehandlingsregler 

Bestemmelsen hanger sammen med både den økonomiske risiko, men biskopens tilsyn med at 

kirkene forvaltes i tråd med den kristelige bruk. Biskopen er også et viktig bindeledd til 

myndigheter med ansvar for kulturminnevern. Vi vil igjen fremheve at det er i menigheten 

den kristelige aktivitet utøves og at mennesker vinnes for troen på den oppstandne Kristus. I 

stor grad vil ombygging og påbygg av kirker være en konsekvens av kirkelig aktivitet. Å 

bygge et menighetsfellesskap som gir variert tilknytning krever til dels andre 

bygningsmessige forhold enn tidligere. Bønnelista mener derfor at en godkjenning av 

biskopen og klageadgang, vil kunne gi gode muligheter for utvikling av menighetslivet. Vi 

imøteser også de nærmere saksbehandlingsbestemmelsene. 



 

Reglene om innmelding og utmelding – endring av reglenes rettslige status samt tillegg 

om registrering og avregistrering av tilhørige  

Det lutherske læregrunnlag tilsier at det er troen alene som er frelsesgrunnlag. Det er derfor 

viktig at vi har en ordning som også kan knytte mennesker til kirken selv om de ikke er døpt. 

Kun på denne måten kan en gi en innføring i Bibelen som skal gi grunnlag for denne den 

troen på nåden i oppstandne Kristus sin død for våre synder. Bønnelista mener den foreslåtte 

formulering er relevant. 

 

Oppheving av reglement for Bispemøtet 

Bønnelista har ingen kommentar. 

 

Endring i regler for bruk av liturgiske klær – forenkling av godkjenningsordning for 

stolaer  

Bønnelista har ingen kommentar. 

 

 

For Bønnelista 

 

Jo Hedberg 

leder 


