
 

Sak nr.:  42 /20 HØRINGSSVAR 
 
 
Foreslåtte endringer i kirkeordningen med kommentarer: 
 

o § 8 fjerde ledd skal lyde: «I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre 
tilfeller der det ligger til rette for det, kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av 
Kirkemøtet samtykke til etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner. I 
kommuner med særlig mange sokn kan Kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av 
Kirkemøtet også foreta andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.   

 
Endringsforslaget støttes  
 
 

o § 10 nytt fjerde ledd skal lyde: Hvis det kan legges til grunn at et menighetsrådsmedlem har 
brutt taushetsplikten etter kirkeordningen § 42 første ledd, kan menighetsrådet selv vedta at 
vedkommende skal tre ut av rådet. Menighetsrådets vedtak kan påklages til Den norske 
kirkes klagenemnd.   

 
Endringsforslaget støttes.  
 
 

o § 10 nytt femte ledd skal lyde: Hvis det kan legges til grunn at et rådsmedlem i tilknytning til 
utøvelse av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold eller 
tvang, fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte diskrimineringsforbud 
eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter og friheter, kan Kirkerådet treffe 
vedtak om å frata medlemmet vervet. Kirkerådet kan også treffe vedtak om å suspendere 
medlemmet fra vervet inntil saken etter første punktum er avgjort. Kirkerådets vedtak etter 
første og annet punktum kan påklages til Den norske kirkes klagenemnd.  

  
o  Någjeldende § 10 fjerde ledd blir nytt sjette ledd.  

  
Endringsforslaget støttes 
 
 

o § 12 tredje ledd skal lyde: Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas 
innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til 
kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, 
regnskapsføring og revisjon gis av Kirkemøtet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal 
godkjennes av kirkelig fellesråd.   

  
Endringsforslaget støttes 
 
 

o § 17 fjerde ledd skal lyde:  
  
 Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig 
virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til 
fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring 
og revisjon gis av Kirkemøtet.  
 
Endringsforslaget støttes 
 
  

o § 23 femte ledd skal lyde: Ombygging og utvidelse av kirke skal godkjennes av biskopen 
etter nærmere bestemmelser om saksbehandling og klageadgang fastsatt av Kirkemøtet.  
Bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse på biskopens 
vedtak. Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet.    

   
Endringsforslaget støttes 
 
 



 
 

o § 33 første ledd skal lyde: Klagenemnda: 
o f) avgjør klager etter kirkeordningen § 10 fjerde og femte ledd og § 39 tredje ledd, 
o g) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed i de saker der det 

er bestemt av Kirkemøtet,  
o h) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop,  
o i) avgjør klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav etter offentleglova 

og  
o j) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.   

 
Endringsforslaget støttes 
 
 
 
 
Forslag til regelverk for inn- og utmelding av samt tilhørighet til Den norske kirke   
 
-  § 1. Innmelding   Innmelding som medlem i Den norske kirke skjer ved henvendelse til 

kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Norsk 
statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i 
Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg inn 
som medlem i Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende 
opplysninger:  

a) fullt navn ifølge folkeregisteret,  
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,  
c) fødselsnummer (11 siffer),  
d) mobilnummer og epostadresse (om mulig),  
e) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får virkning  

for disse,  
f) sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,  
g) opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i Norge er brakt  

til opphør.  
 
En innmelding som mangler opplysningene i første ledd bokstav d, er likevel gyldig. Innmeldingen 
kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig innmelding skal være underskrevet og 
datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av 
Kirkerådet.  
 
Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at lovens kirkeordningens vilkår er til 
stede.  
 
Forslaget støttes  

 
 
 

- § 2. Utmelding   Utmelding som medlem av Den norske kirke skjer ved henvendelse til 
kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Den 
som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:  

a) fullt navn ifølge folkeregisteret,  
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,  
c) fødselsnummer (11 siffer),  
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får  

virkning for disse.  
 
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller autentisert etter  
nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Dersom den som melder seg ut, ikke er  
registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet 
med dåps- eller innmeldingsattest.  
  
Forslaget støttes 
 
 



 
-  § 3. Registrering av tilhørighet   Et barn registreres som tilhørig når foreldrene melder barnet 

inn som tilhørig i Den norske kirke. Foreldrene må gi slik melding også når barnet anses å 
høre inn under Den norske kirke fra fødselen. Melding kan gis selv om bare en eller ingen av 
foreldrene er medlem av Den norske kirke. De som melder barnet inn som tilhørig, skal gi 
følgende opplysninger:  

a) fullt navn ifølge folkeregisteret,  
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,  
c) fødselsnummer (11 siffer).   

 
Melding etter første ledd skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til kirkebokføreren på 
barnets bosted eller til Kirkerådet. Meldingen skal være underskrevet av dem som har 
foreldreansvaret, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Er 
barnet bosatt i utlandet, gjelder regelen i § 1 første ledd annet punktum tilsvarende.  Når barnet har 
fylt 18 år uten å ha blitt medlem av Den norske kirke, faller tilhørigheten bort. Personer som har fylt 
15 år, kan selv sende melding om at tilhørigheten skal opphøre. Det samme kan de som har 
foreldreansvaret for et barn under 15 år. Ved melding om tilhørighet skal kirkebokføreren eller 
Kirkerådet påse at kirkeordningens vilkår er til stede.  
 
Forslaget støttes  
 
 

- § 4. Saksbehandlingstid: Henvendelse om inn- eller utmelding som medlem eller tilhørig til 
kirkebokfører bør besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller 
utmeldingen er registrert.  Henvendelse om inn- eller utmelding som medlem eller tilhørig til 
Kirkerådet besvares i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter 
den ordning som Kirkerådet bestemmer.  

  
Forslaget støttes 
 
 

- § 5. Varsling: Når inn- og utmelding som medlem og melding om tilhørighet skjer hos 
Kirkerådet, skal det så snart som mulig gis melding til kirkebokfører i vedkommendes 
bostedsmenighet etter nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så 
snart melding er mottatt sørge for at det blir tatt kontakt med den som er innmeldt. 

   
Forslaget støttes 
 
 

- § 6. Ikrafttredelse Forskriften Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. Fra 
samme tidspunkt oppheves forskrift 12. april 2016 nr. 1205 om innmelding i og utmelding 
av Den norske kirke.  

  
Forslaget støttes 
 
 
Alle forslag vedr. regelverk inn- og utmelding foreslås støttes 

 
- Reglement 11. april 2016 nr. 1811 for Bispemøtet oppheves.  

 
Forslaget støttes 
  
 

- I regler for bruk av liturgiske klær gjøres følgende endringer:  
  
Punkt 2 skal lyde: 2. Utforming av stola 2.1 Kirkerådet fastsetter en veileder om symboler på stola. 
Stolaer skal utformes i henhold til Kirkerådets veileder. Når en stola utformes med symboler i 
henhold til veilederen, skal biskopen orienteres om dette. Biskopen kan etter søknad godkjenne 
stolaer som ikke følger veilederen.  
 
Forslaget støttes   


