
Høring – endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
Høringsnotat 24. september 2020 

 
 
Momenter til Utkast til Høringsuttaleelse fra Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd 
 
Innledende kommentarer: 
 
1. Høringsnotatet virker lite gjennomarbeidet og inneholder uklarheter, logiske og 
språklige feil 
 
2. Endringer som begrunnes med forenkling kan føre til en svekkelse av kirkedemokratiet 
og rettsikkerheten til valgte lek rådsmedlemmer. 
 
3. Det er vanskelig å forstå nødvendigheten av å lage særskilte rettsregler for Den 
norske Kirke hvor gjeldende almenne norske rettsregler dekker forholdet.  Å bygge opp 
unødige rettordninger på siden av allmenn norsk rett kan svekke omdømmet til Den 
norske Kirke i samfunnet ellers. 
 
(Forslag til) Kommentarer til hvert enkelt punkt i høringen følger nedenfor: 
 
 

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 er ikke enige i endringen som medfører at Kirkerådet skal fatte bestemmelser om Kirkelige 
Fellesråd uten å forholde seg til retningslinjer gitt av Kirkemøtet.  
 

 

Virkningen av brudd på kirkeordningens 

bestemmelse om forvaltningsmessig 

taushetsplikt 
 
I stedet for å innføre egne nye bestemmelser om taushetsplikt og virkingen av brudd på 
taushetsplikt, foreslår vi at en ganske enkelt skriver at Forvaltningslovens bestemmelser om 
taushetsplikt gjelder også for kirkelige organer der ikke annet følger av særskilt lovgivning. 
 
 
 

Virkningen av brudd på trossamfunnsloven § 6 
 
 
Vi er ikke enige i at Kirkerådet skal kunne fjerne valgte rådsmedlemmer fra sine verv etter 



Kirkerådets egen subjektive vurdering.   Det må foreligge et faktiskobjektivt lovbrudd i 
forhold til Norsk Lov og dette lovbruddet må håndteres etter gjeldende norske lovregler i 
norske rettsinstanser. Forslaget om å gi denne myndigheten til Kirkerådet innebærer etter 
vårt syn en svekkelse av rettsikkerheten for valgte lek Rådsmedlemmer, og dette vil være med 
på å svekke omdømmet til Den norske Kirke i samfunnet som helhet. 
 
 
 

Fjerning av bestemmelsene i kirkeordningen om 

Kirkemøtets myndighet til å gi økonomiregler for 

soknets organer 
 
Ingen kommentar. (Så lenge Staten gir tilskudd til Trossamsfunn er det vel riktig at den som 
gir tilskuddet også setter krav til regnskap og økonomiforvaltning). 
 

Ombygging og utvidelse av kirker 

klageordning og 

saksbehandlingsregler 
 
Om Kirkerådet skal være klageinstans, må det i det minste gjøres klart i paragraf 23 at 
Kirkerådet må forholde seg til de retningslinjer som er lagt av Kirkemøtet.  Endringen må 
ikke medføre at Kirkerådet kan gjøre vedtak som strider mot de prinsipielle retningslinjene 
Kirkemøtet har vedtatt. 
 
 
 

Reglene om innmelding og utmelding – endring av 

reglenes rettslige status samt tillegg om 

registrering og avregistrering av tilhørige 
 
 
Ingen kommentar til reglene om innmelding og utmelding.  (Mulig kommentar: regelen om 
barns tilhørighet virker uklar. Hva hvis for eksempel den av foreldrene som er medlem av 
Den norske Kirke er fratatt foreldreretten mens den som har ene foreldrerett er medlem av et 
annet trossamfunn?  Kan ikke dette virke unødig provoserende på den som da er alene med 
foreldreretten uten å være medlem av Den norske Kirke?) 
 
 
 
 

Oppheving av reglement for Bispemøtet 
 
Det er ikke tilfredsstillende å fjerne reglementet for Bispemøtet uten at tilsvarende 
bestemmelser blir tatt inn i bestemmelsene i Kirkeordningen.  Det har for eksempel 
betydning å kreve at Bispemøtet skal samles et minimum antall ganger i løpet av året. 
 
 

Endring i regler for bruk av liturgiske klær 



– forenkling av godkjenningsordning for 

stolaer 
 
Ingen kommentar. 
 


