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Høring - endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd takker for de mottatte forslagene til endringer i 
kirkeordningen og enkelte andre regler.  
 
Flere av de foreslåtte regelendringene er små formaliteter og teknikaliteter, mens andre er 
større endringer. Likevel er alle de foreslåtte endringene viktige, og som det vil komme fram 
stiller vi oss positive til de aller fleste av dem. Vi vil kommentere dem i den rekkefølgen de 
blir lagt fram i høringsdokumentet. 

 

 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 

Vi støtter forslaget 
 

 Virkningen av brudd på bestemmelse om forvaltningsmessig taushetsplikt 

Vi støtter forslaget 
 

 Virkningen av brudd på trossamfunnsloven §6 

Vi støtter at et rådsmedlem som utfører en eller flere av de nevnte handlinger kan 

suspenderes. Men grunnlaget for en suspensjon må hvile på sterkere argumenter enn at 

"det kan legges til grunn". Det bør derfor foreligge minimum en politianmeldelse eller 

handling fra Politiet før det kan gjennomføres 

 

 Fjerning av bestemmelsene i kirkeordningen om Kirkemøtets myndighet til å gi 

økonomiregler for soknets organer 

Vi støtter forslaget 
 

 Ombygging og utvidelse av kirker – klageordning og saksbehandlingsregler 

Det er viktig å få på plass saksbehandlingsregler for dette, men vi mener Kirkerådets 
forslag her fratar biskopen autonomi og mandat. Biskopen har ansvar for 
kirkebyggene, da det som skjer i og med disse byggene svært ofte kan ha 
læremessige implikasjoner. I utgangspunktet mener vi hver biskop skal være den 
endelige godkjenningsinstansen for sitt bispedømme, altså at det ikke bør opprettes 
et eksternt klageorgan, men at biskopen eventuelt kan få en sak til ny vurdering. Om 
det skal opprettes et klageorgan bør dette være preses eller eventuelt Bispemøtet. 
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 Regler om innmelding og utmelding – endring av reglenes rettslige status samt 

tillegg om registrering og avregistrering av tilhørige. 

Vi støtter forslaget til reglement 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Oddgeir Stenersen e.f  
stiftsdirektør Steinar Sneås Skauge 
   rådgiver 
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