
   

 

 

  Politikk, teologi og 13  

  vanskelige spørsmål  

  om ny kirkelig organisering  
 

Det er noe med begrepet «kirkelig organisering» som skaper tomme 

blikk. Tyder det på at kirken har en demokratisk utfordring?  

Den norske kirkes organisasjon er kompleks. Deler av den er eldre enn 

statsforfatningen, har vært inkorporert i både enevoldsstyre og 

parlamentarisme, og har påvirket utviklingen av statens politiske 

strukturer over århundrer. Andre deler av kirkestrukturen er ganske 

ferske, modellert etter demokratiske prinsipper i en moderne stat som 

kirken samtidig har løsrevet seg fra. Kirkens organisasjon har en 

kommunal og statlig finansieringsordning, ulike regionale nivåer, en 

egalitær kultur og en dobbel ledelsesstruktur, og på lokalplan et 

økende mangfold av yrkesgrupper med en ikke alltid like avklart 

ansvarsfordeling.  

Situasjonsbeskrivelsen tydeliggjør en kompleks og mangefasettert 

virkelighet, ikke bare i kirkens organisering, men også mellom kirken 

og staten. Stat og kirke ble adskilt i 2017, men fremdeles finnes det en 

rekke tilknytningspunkter mellom teologien og det politiske. Det 

«lekker mellom dem», hevder postdoktor Ragnar Misje Bergem i sin 

artikkel «Politisk teologi mellom fortid og fremtid». Bergem har tatt 

sin doktorgrad på politisk teologi og utgav nylig den første 

norskspråklige innføringen til temaet. I sin artikkel drøfter Bergem 

forholdet mellom teologien og det politiske fra en teoretisk 

synsvinkel. Bergem påpeker at til tross for ulike sekularistiske forsøk 

på å skille det teologiske ut fra 2 Leder det politiske, så lekker det. Er 



skilleveggen mellom teologi og det politiske så ufrakommelig porøs, 

fordi absolutte skiller er et umulig prosjekt? Hva har det i så fall å si 

for kirkens forhold til den sekulære staten?  

Neste artikkel belyser et konkret historisk eksempel på hvordan 

teologi har formet statlig politikk. I «Historien som Christian 4. fjernet 

fra Landsloven» belyser Arne Bakken en kirkelig legende som 

Magnus Lagabøter inkorporerte i Landsloven, nærmere bestemt i 

prosedyren for domsavsigelser. Det teologiske menneskesynet som 

gjennom denne legenden ble gjort styrende for landets rettspraksis, 

bidro til å gi loven en unikt human profil sett i lys av i sin samtid. Selv 

om legenden ble tatt ut av loven etter rundt 500 år av Christian IV, og 

siden har gått ut av den kollektive bevissthet, hevder Bakken at dens 

teologiske impuls bidro til utviklingen av en mer human norsk 

rettspraksis for ettertiden.  

Mens politisk teologi tiltrekker seg stor akademisk interesse for 

øyeblikket, er mange kirkelig ansatte mer opptatte av politikken i 

kirken: arbeidet med ny kirkelig organisering. Her spiller forholdet 

mellom teologi og politikk seg ut på en annen, men ikke mindre 

kompleks arena.  

Når kirkens organisatoriske utgangspunkt er så komplekst som 

situasjonsbeskrivelsen innledningsvis antyder, er det ikke lett å gjøre 

seg opp en klar mening om hvordan kirkens organisasjon bør se ut. 

Man kan bli tom i blikket. Det kan i så fall bety en demokratisk 

utfordring. Et velfungerende demokrati forutsetter ikke minst en 

opinion som er informert, og en fri meningsutveksling om 

transparente, tydelige valgalternativer. Uten dette står den reelle 

makten i fare for å forflytte seg fra folket til byråkratiet og 

organisasjonens dominerende koalisjoner.  

Prosessen med ny kirkelig organisering berører en rekke viktige 

spørsmål, om blant annet makt og økonomi, om strukturer for ledelse 

og samarbeid, om faglighet, og politiske prosesser. Arbeidet vil legge 

betingelser for «evangeliets frie løp» i en ny tid, og premisser for 

hvordan ansatte og menigheter skal møte framtiden. Politikk, teologi 



og 13 vanskelige spørsmål 3 Prosessen er for øyeblikket utsatt på 

grunn av koronapandemien. Det foreligger føringer for et forslag som 

nå utredes, men selve utredningen fra Kirkerådet foreligger ikke før i 

februar 2021 og vil deretter sendes ut på høring. For å få belyst hva 

som er sentralt i den pågående prosessen, hva de skisserte endringene 

kan bety, har NNK-redaksjonen bedt noen «stakeholders» og 

interessenter om å svare på tretten vanskelige spørsmål. De fikk 

relativt frie rammer. Det første intervjuet er gitt av Marit Halvorsen 

Hougsnes, adm.dir. i KA, som er involvert i prosessen på flere plan, 

og hun er etterfulgt av Sevat Lappegard, prost emeritus i Elverum, 

som har jobbet med spørsmål om kirkelig organisering og 

kirkeordning i en årrekke. Vi håper at disse to tekstene bidrar til å 

kaste litt mer lys over prosessen og det som står på spill, og slik kan 

bidrar til færre tomme blikk, større engasjement og mer informerte 

meningsutvekslinger fram mot 2021. Det tror vi kirken har mye å 

vinne på.  

Til slutt må det legges til at NNK har opplevd skifte i redaksjonen 

siden sist. Marte Holm Simonsen har overlatt stafettpinnen som 

redaksjonssekretær til Sigurd Hanserud. Hun blir sittende som 

medlem inntil videre, men det er likevel på sin plass å takke Marte for 

dyktig og engasjert innsats gjennom mange år, og å ønske Sigurd 

hjertelig velkommen som ny redaksjonssekretær!  
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