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 Kirkerådets kirke/stat-utvalg 2002 («Bakkevig-
utvalget»)

 Kirkemøtet 2002 uttalte: 
1. Ønsket en offentlig kirke/stat-utredning
2. Samtidig arbeide med kirkelig organisering mv som er 

uavhengig av relasjonen til staten

 «Tospor-strategi»; Vi skal arbeide for endringer i 
relasjon kirke/stat, og samtidig utvikle og forbedre 
organisering og ordninger i Dnk. 

 Kirke/stat-saken har gått «sakte og stødig» i en klar 
retning (grunnlovsendring, etablering av Den norske 
kirke (rettsubjektet) mv)

 Det har skjedd lite når det gjelder intern kirkelig 
organsiering.

Historisk tilbakeblikk
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Kirkelig regelverk som skal erstatte dagens kirkelov 
Vil følge opp flere KM-saker:
 Den norske kirkes grunnlag (sak KM 06/14 og 04/15) 
 Veivalg for framtidig kirkeordning (sak KM 08/16), bl.a. vedtak om samordning 

av de to arbeidsgiverlinjene og styrking av menighetsrådet
 Prinsipper for kirkebygg (sak KM 15/15)
 Kirkemøtets vedtak – Forslag til ny trossamfunnslov (sak KM 10/18)

Omfattende dokument på ca 270 sider
Høringsfrist: 1. oktober 2018

Kirkerådet vedtar i juni å utsette saken, og vil ha ny 
behandling i sitt møte i september

Kirkerådets forslag til ny kirkeordning 
våren 2019
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Nytt forslag legges fram av sekretariatet med betydelige endringer i 
forhold til det som ble lagt fram i vår:
 Kapittel 1;   Den norske kirkes grunnlag 
 Det meste av dagens kirkelov videreføres som før
 Nesten ingen endringsforslag er knyttet til den såkalte veivalgsaken 2016
 27 sider, inkl. forslag til bestemmelser

Forslaget vedtas av Kirkerådet, men med to tillegg:
 Mållova tas med i saksbehandlingsregler
 Bestemmelsen om Bispemøtet i § 39 utvides 

Høringsfrist 15. desember

Kirkerådets behandling høsten 2019

5

Foto: Kirkerådet



Positivt:
Hovedfokus på Stortingets behandling av trossamfunnslov 

mv
Mer håndterbar høringssak 
Gjør det enklere for Kirkemøtet å vedta en ny kirkeordning 

før Stortingets behandling av trossamfunnsloven
Unngå unødig internkirkelig uro i en omstillingsfase 
Mindre usikkerhet ved overgang fra kirkelov til felles 

trossamfunnslov

Hovedsynspunkter for 
innretningen på høringssaken
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Utfordringer:
Behov for forbedringer og utvikling i kirkeordningen legges på is
Utsettelse av saker vedtatt av Kirkemøtet
Uklare premisser, bl.a. hva blir Stortingets vedtak i 

trossamfunnsloven?
Høringsforslagets nedkorting fra 270 til 27 sider gjør at noen temaer 

og bestemmelser i liten grad blir drøftet og avklart

Muligheter:
Legger nytt grunnlag for helhetlig og grundig arbeid med framtidig 

kirkeordning

Hovedsynspunkter, del II
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Kapittel 1 er overordnet øvrig regelverk
 Omtaler læregrunnlag, økumenisk fellesskap, dåp og tjeneste (§ 1-3)
 Den norske kirkes oppdrag (§ 4)
 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene (§ 5)
 Organisering av Den norske kirke  (§ 6)
 Samisk kirkeliv (§ 7)

Positiv med en «grunnlov» som sier noe vesentlig om Den norske kirke

 Krevende med formuleringer som er flertydige/åpne/uklare, og som i liten 
grad er forklart og utdypet. 

 Knappe formuleringer: Betyr det noe at mye ikke er omtalt? F.eks. kultur
 Bør drøftet og vurderes nøye!

Det nye: Den norske kirkes grunnlag
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Kirkeloven skal oppheves fra 2020
Stortinget skal i trossamfunnsloven gi Kirkemøtet 

organiseringskompetanse for hele kirken
 I høringen var det flere som pekte på at lover og kirkelig regelverk 

har ulik status/betydning

Er det Kirkerådets forutsetning at en ny kirkeordning fastsatt av 
Kirkemøtet vil ha den samme rettslige virkning som dagens kirkelov?

To eksempler:
 Er et fellesråd i kirkeloven og i kirkeordningen det samme?
 Hva innebærer det at Kirkemøtet vedtar i § 49 at forvaltningslov, 

offentlighetslov mv gjelder for kirkelige organer?  

Fra kirkelov til kirkelig regelverk
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 Ny trossamfunnslov vil deregulere 
kirkebyggområdet

 Kirkelovens omtale av kirkebygg  videreføres i 
forslag til ny kirkeordning

 Ikke lenger samme grunnlag for dagens 
forvaltningsregime av kirker som kulturminne (bl.a. 
listeføring)

 Riksantikvarens forslag om en omfattende fredning 
av kirkebygg gi økt statlig styring over kirkebyggene 

 Kirkerådets høringsforslag problematiserer ikke 
dette feltet, legger opp til avtaler mellom KR og RA

 KA ønsker at kirker får en særskilt regulering i 
trossamfunnsloven eller i kulturminneloven.

Kirkebygg
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Forslag til ny bestemmelse om Bispemøtet
 Bispemøtet skal utøve tilsyn med og pastoralt 

lederskap i Den norske kirke, ivareta kirkens 
lære og teologi og fremme enhet i kirken og 
med andre kirker.

 Høringsforslaget: «….tydeliggjør det kollegiale 
aspektet ved biskopenes tilsynstjeneste».

Kritiske spørsmål:
1. Hvorfor kom dette tillegget inn -når alle 

andre måtte vente?
2. Hvorfor er begrunnelse og bakgrunn mv 

såpass begrenset?
3. Hva innebærer bestemmelsen? 

Bispemøtet
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Hva til Kulturdepartementet foreslå? (før Kirkemøtet i 2019)
 Ny trossamfunnslov
 Finansiering av Den norske kirke
 Gravplassforvaltning
 Tros- og livssynspolitikk på andre områder

Hva vil Stortinget vedta (etter Kirkemøtets
behandling våren 2019)
 Vil de legge vekt på Kirkemøtet? 
 Bred konsensus?
 Radikal endringer eller konservativitet?

Framtida er åpen
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 At høringstretthet erstattes med 
engasjert involvering

 At diskusjonen om kirkens framtid 
preges av optimisme og tro på en 
vital folkekirke

 At vi erkjenner 
interessespenninger, men at de 
håndteres på en måte som skaper 
tillit og anerkjennelse

 At denne saken bygger en 
plattform for gode prosesser for 
arbeid med ny kirkeordning

 En kirke som balanserer tradisjon 
og fornyelse med klokskap 

Håp for prosessen
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Takk for oppmerksomheten!


