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Høring – endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
 
Sola kirkelige fellesråd viser til tilsendt høringsnotat av 24.09.20 og takker for muligheten til å 
gi et høringssvar. Saken er behandler i arbeidsutvalget 17.nov.2020 etter fullmakt fra 
fellesrådet. 
 
Vi svarer på 3 av områdene: 
 
3. Virkningen av brudd på kirkeordningens bestemmelse om 
forvaltningsmessig taushetsplikt 
 
Kommentar: 
Dette synes å være en nødvendig bestemmelse. Det er imidlertid bare brukt begrepet 
«menighetsrådsmedlem». Det må avklares hvem det er som etter forslaget fremmer sak om 
brudd på taushetsplikten dersom dette bruddet er relatert til virksomheten i kirkelig fellesråd. 
Fellesrådets saker under gravferdsloven er underlagt bestemmelsene i gravferdsloven og 
forvaltningsloven. Ved behandlingen av gravferdssaker er det fellesrådet som har ansvar og 
må eventuelt følge opp med sanksjoner. Fellesrådet behandler også saker under lov om 
tros- og livssynssamfunn og kirkeordningen. Her vil samme bestemmelsene som for 
menighetsrådet gjelde.  
 
Hvem behandler en sak om brudd på bestemmelsene om taushetsplikt når bruddet skjer i et 
fellesråd? Skal da for eksempel kirkelig fellesråd melde en sak om dette til det menighetsråd 
vedkommende er medlem i? Kan i så fall menighetsrådet stoppe saken fordi man er uenig 
med fellesrådets vurdering? Det hadde vært tydeligere dersom begrepet «rådsmedlem» 
også er brukt her. 
 
 
4. Virkningen av brudd på trossamfunnsloven § 6 
 
Kommentar: 
Behovet for å kunne suspendere og frata verv fra rådsmedlemmer på bakgrunn av for 
eksempel utøvelse av vold eller tvang anerkjennes. Behovet for bestemmelser for håndtering 
av brudd på lov er legitimt. Det må imidlertid forutsettes at det foreligger klare bevis på 
lovbrudd, for eksempel en dom. Eller at det er reist sak som er under behandling. Dette er 
beskrevet i saksfremstillingen. 
 
Det fremgår ikke av bestemmelsen hvordan slik sak fremmes for Kirkerådet. Vi mener 
bestemmelsen krever en beskrivelse av det. Kan for eksempel Kirkerådet foreta suspensjon 
eller vedtak om fratredelse på eget initiativ? Vil det være forskjell på behandlingen dersom 
det gjelder én person eller hvis det gjelder saker som er vedtatt med flertall i et rådsorgan? 
Hvilken plass skal biskopens tilsyn ha i behandlingen av slike saker? 
 
Det kan være aktuelt at et menighetsråd/fellesråd og/eller biskop fremmer sak for Kirkerådet 
når det dreier seg om enkeltpersoner har begått brudd på lov og bestemmelser. Dersom det 
dreier seg om rådsorgans vedtak (om noe slikt er tenkelig), må det utformes regelverk for 
saksbehandling og sanksjonsformer. Vi tenker at slike saker er det tilsynets ansvar å 
behandle. 



 
 
6. Ombygging og utvidelse av kirker – klageordning og saksbehandlingsregler 
 
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. 
 
Kommentar: 
Dette forslaget synes å være fornuftig.  
Det er imidlertid nødvendig at det er ordninger som sikrer lik behandling av sakene i alle 
bispedømmene. Det kan gjøres i en viss grad ved å beskrive kriterier for god saksbehandling 
av bygg-saker. 
 
Det er videre behov for å presisere hvordan begrepet «Kirkerådet» skal forstås. Bakgrunnen 
for dette er en underliggende uklarhet i forholdet mellom Kirkerådet som valgt organ og 
Kirkerådet som administrasjon. Det må tydeliggjøres at Kirkerådets administrasjon (dvs. de 
ansatte innenfor fagenhetene i Kirkerådet) fatter sine administrative vedtak etter delegert 
fullmakt fra Kirkerådets politiske ledelse og at prinsippsaker og/eller klage på vedtak fattet 
administrativt behandles i Kirkerådet. 
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