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Svar på høring - endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 

I sitt møte 21. oktober 2020 behandlet Hamar bispedømmeråd i sak 55/20 høring om 
endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler. 
 
Bispedømmerådet fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

«Bispedømmerådet støtter høringsnotatets forslag til endringer, med unntak av 
pkt. 6., vedrørende klageorgan for saker om ombygging og utvidelse av kirker. 
Hamar bispedømmeråd ønsker at Den norske kirkes klagenemd blir klageorgan 
i slike saker.»  

 
 Hamar bispedømmeråd støtter altså Kirkerådets forslag til endringer i kirkeordningen og 
enkelte andre regler slik det framgår av høringsnotatet, med unntak av forslag vedrørende 
klageorgan for saker om ombygging og utvidelse av kirker.  
 
I tillegg anbefaler Hamar bispedømmeråd at det lages et digitalt skjema for å forenkle 
saksbehandlingen knyttet til godkjenning av stola.  
 
 
Ombygging og utvidelse av kirker – klageordning og saksbehandlingsregler 
 
Kirkeordningens § 23 regulerer at «Ombygging og utvidelse av kirke skal godkjennes av 
biskop etter nærmere bestemmelser om saksbehandling og klageadgang fastsatt av 
Kirkemøtet.»  
 
Kirkerådet argumenterer at Kirkerådet skal være klageorgan, ettersom det er Kirkerådet som 
i henhold til kirkeordningen overtar departementets myndighet til å godkjenne oppføring av  
nye kirker og godkjenne salg av kirker. Med denne myndigheten følger også at man må ha  
betydelig faglig kompetanse for å ivareta saksbehandlingen på feltet. Kirkerådet skal 
således tre inn i departementets sted i disse funksjonene.  
 
En slik ordning vil medføre at Kirkerådet blir overordnet biskopen i saksgangen. Det har blitt 
reist prinsipielle motforestillinger mot en slik situasjon. Isolert sett taler dette for at  
klageorganet heller skal være Den norske kirkes klagenemd, som er klageorgan i en rekke 
andre saker.  
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Det anføres i høringsnotatet at klagenemda ikke vil inneha særskilt kompetanse til å vurdere 
 denne typen saker, ettersom nemda i hovedsak har sin faglige tyngde i saker relatert til 
teologi og juss. Nå stilles det ingen spesifikke krav til kunsthistorisk-, bygningsteknisk-, eller 
arkitektonisk kompetanse til de som velges til Kirkerådet heller. Således må også det valgte 
kirkeråd, i likhet med klagenemda, lene seg til ekstern kompetanse eller kompetansen i 
kirkerådets sekretariat når klagesakene skal utredes. I denne type saker, som det kanskje 
ikke vil bli veldig mange av, vil kanskje den skjønnsmessige vurderingen i å balansere ulike 
syn, som klagenemda får god kompetanse på, være vel så viktig.   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen e.f.  
stiftsdirektør Jon Arne Johansen Harby 
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