
   

Høringer fra Kirkerådet 

25.9.2020 12:28:05 | Den norske kirke  

Kirkerådet behandlet 16.–17. september 2020 flere saker som med 

dette sendes på høring til berørte instanser som et ledd i 

saksforberedelsen til Kirkemøtet 2021. Det er til sammen fem 

høringsnotater med ulike forslag til endringer i regelverk m.m. som 

sendes på høring med høringsfrist 30. november 2020. 

 

Dette e-brevet sendes ut til menighetsråd, fellesråd, proster, biskoper og 

stiftsdirektører. Stiftsdirektørene bes videresende til behandling i 

bispedømmerådene, mottakere i sokn og fellesråd sender videre til sine råd. 

Årsaken til at det nå kommer fem høringer samtidig skyldes blant annet at ny 

trossamfunnslov erstatter kirkeloven fra 1. januar 2021. 

Når kirkeloven ikke lenger gjelder, er det en rekke spørsmål som nå i stedet 

må reguleres i kirkens egne regelverk. 

Dette høringsbrevet gir en kort introduksjon til de enkelte høringene. 

Høringene ligger også på nettadressen kirken.no/hoeringer. 

Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 

Kirkeordningen for Den norske kirke er det regelverket som i hovedsak 

erstatter kirkeloven når den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021. 

Kirkeordningen ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019, mens trossamfunnsloven ble 

vedtatt i 2020. Kirkerådet har derfor sett behov for å gjøre noen endringer i 

kirkeordningen som følger av at trossamfunnsloven ble litt annerledes enn 

lovforslaget. Det foreslås også noen endringer i annet regelverk som må 

gjøres for å følge opp bestemmelser i kirkeordningen. 

Kirkerådet foreslår å åpne opp for at en tillitsvalgt i kirkelige rådsorganer kan 

bli suspendert eller fjernet fra vervet hvis den tillitsvalgte bryter 
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taushetsplikten eller opptrer på en måte som strider med trossamfunnsloven 

§ 6. Trossamfunnsloven § 6 åpner for at Den norske kirke kan få avkortet 

tilskuddet om noen opptrer på vegne av Den norske kirke hvor vedkommende 

«utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter 

lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker 

andres rettigheter og friheter». Det foreslås at et slikt vedtak kan påklages til 

Den norske kirkes klagenemnd. Videre foreslår Kirkerådet å fjerne noen 

overflødige bestemmelser i kirkeordningen om Kirkemøtets myndighet til å gi 

økonomiregler for soknets organer, å oppheve reglement for Bispemøtet 

siden innholdet i hovedsak er tatt inn i kirkeordningen, forenkle 

godkjenningsordningen for symboler på stolaer i regler for bruk av liturgiske 

klær og gi nærmere regler om tilhørighet i reglene om inn- og utmelding av 

Den norske kirke. Kirkerådet foreslår også å fastsette i kirkeordningen at det 

er biskopen som godkjenner ombygging og utvidelse av kirken, og at 

Kirkerådet er klageinstans på biskopens vedtak. 

Les høringsnotatet her. 

Høring om kirkevalg – overordnede problemstillinger 

På bakgrunn av evalueringen av og erfaringer fra kirkevalget i 2019, foreslås 

det noen endringer i ordning for kirkevalg. Kirkemøtet må i 2021 avgjøre noen 

overordnede problemstillinger som føringer for arbeid med nødvendige 

endringer i kirkevalgreglene. Konkrete regelendringer vil legges frem på 

Kirkemøtet i 2022 for å få virkning ved kirkevalget i 2023. De overordnede 

spørsmålene som drøftes i høringsnotatet er: 

1. Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

2. Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til menighetsråd 

3. Kommunikasjon om lister og kandidater 

4. Tid og sted for valg 

5. Personvalgregler 

6. Regler for omfang av forhåndsstemming 

Les høringsnotatet her. Dere kan avgi høringssvar digitalt her. 

Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 

Virksomhetsreglene for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og 

Kirkerådet er i hovedsak like, men Kirkemøtet vedtok i 2019 å åpne for at det i 
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større grad kan gjennomføres fjernmøter (videomøter) og skriftlig 

saksbehandling i bispedømmerådene. På grunn av koronasituasjonen ble det 

17. mars 2020 midlertidig åpnet for at tilsvarende regler skulle gjelde for 

menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet. På bakgrunn av erfaringene 

med fjernmøter og skriftlig saksbehandling siden den gang, foreslår 

Kirkerådet å fremme en sak til Kirkemøtet i 2021 for å åpne for fjernmøter i 

menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet på permanent basis. Vedlagte 

høringsnotat inneholder forslag til bestemmelser for menighetsråd, kirkelig 

fellesråd og Kirkerådet som tilsvarer reglene som gjelder for 

bispedømmerådets virksomhet, med noen forenklinger for menighetsrådets 

og kirkelig fellesråds del. 

Les høringsnotatet her. 

Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 

Utvalget for gjennomgang av kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den 

norske kirke leverte 26. juni 2020 utredningen Revisjon av kvalifikasjonskrav 

for vigslede stillinger til Kirkerådets direktør. Utredningen inneholder en rekke 

forslag til endringer i kvalifikasjonskravene og prosedyrer for godkjenning. 

Den overordnende målsettingen for utvalgets forslag er forenkling og 

klargjøring av regelverket. For den enkelte som ønsker å kvalifisere seg, vil 

dette gi en større forutsigbarhet, noe utvalget ser som positivt for rekruttering 

til stillinger i Den norske kirke. Utredningen sendes nå på høring til berørte 

instanser med sikte på behandling på Kirkemøtet i 2021. 

Les høringsnotatet her. Les utredningen her. 

Langtidsutleie av kirker 

Kirkemøtet vedtok på sitt møte i 2015, at i «et fremtidig regelverk bør det gis 

mulighet for langtidsutleie av kirkebygg». Kirkerådet fremmer i vedlagte 

høringsnotat et forslag til endring i kirkeordningen som vil gi biskopen 

mulighet til å dispensere fra forbudet mot å påhefte bruksretter. Da vil 

biskopen kunne godkjenne langtidsutleie av kirkebygg.  

Les høringsnotatet her. 

Høringsfrist og innsending 

Det er mulig å avgi svar på én eller flere høringer. Vi ber om at dere avgir ett 
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svar per høring. Vi ber dere sende høringsuttalelsene elektronisk til 

post.kirkeradet@kirken.no, med unntak av høringen om kirkevalg – 

overordnede problemstillinger. Høringen om kirkevalg er det utarbeidet et 

eget nettskjema for her.  

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter 

offentleglova og vil bli publisert på kirken.no. For å rekke å behandle saken 

på Kirkemøtet i 2021, er høringsfrist fastsatt til 30. november 2020. 

Kontaktpersoner 

Ole Inge Bekkelund, leder for juridisk seksjon, ob377@kirken.no  

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet, in699@kirken.no  
    

 

mailto:post.kirkeradet@kirken.no
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurveys.enalyzer.com%2F%3Fpid%3Ds8g4ret6&data=02%7C01%7Cst362%40kirken.no%7C90ce920c3abc4f8b0a9308d8613dda10%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637366265580254976&sdata=LpeM4PP8xxnCCFQPXL0ZUE3xNzFSJ5vRpU4bUk2hhH8%3D&reserved=0
mailto:ob377@kirken.no
mailto:in699@kirken.no

