
 

Den norske kirke fra statskirke til fri folkekirke – 
rettslig regulering og privat autonomi 

 
Seminar i Norsk Selskap for Kirkerett 24. mai 2018 

 
Norsk Selskap for Kirkerett har gleden av å invitere til årets første kirkerettsseminar med 
etterfølgende årsmøte. 
 
Dato:  24. mai 2018 
Tid:  12:00–16:15 
Sted:  Oslo bispegård (St. Halvardsplass 3, 0192 Oslo, inngang fra Egedes gate) 
Pris:  Gratis for medlemmer. Kr. 250 for ikke-medlemmer. Medlemskap koster 350 i året. 

Betaling på Vipps #91251 eller til bankkonto 1645.01.64872. 
 
Program 
12:15–12:20 Velkomst ved styret 
12:20–13:00 Lunsj 
13:00–14:00 Den norske kirke mellom lovhjemlet egenregulering og privat 

autonomi  
Kulturdepartementets høringsforslag om ny trossamfunnslov og rekkevidden av 
den der forslåtte hjemmel for Kirkemøtet til å organisere kirken – herunder til å 
regulere forholdet mellom soknet og det nasjonale rettssubjektet. 
Høringsforslagets tilrettelegging for de kirkelige rettssubjektenes private 
autonomi. Betydningen av lovfestede begrensninger av den private autonomi og 
lovbestemmelser som gir eller bekrefter de kirkelige organenes myndighet til å 
treffe vedtak. Et tilbakeblikk på endringene i den private autonomi som fant sted 
ved kirkelovreformen vedtatt i 2016. Innlegg ved Per-Otto Gullaksen, 
seniorrådgiver i Kulturdepartementets avdeling for tro, livssyn og kulturvern. 

14:00–14:10 Pause 
14:10–14:50 Fra statskirke til fri folkekirke: Utviklingen av den rettslige 

reguleringen av Den norske kirke de senere år. 
Innlegg ved Arne Fliflet, høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann. 
Arne Fliflet holdt også et av Norsk Selskap for Kirkeretts første hovedforedrag 
i november 2000 om «Den norske kirkes private autonomi», senere publisert i 
Lov og Rett 06/2001 med samme tittel. 

14:50–15:30 Debatt  
15:30–15:40 Informasjon fra styret om aktuelle nyheter – avslutning  
15:45–16:15 Årsmøte 

Styret ønsker å flytte tidspunktet for avholdelse av årsmøtet fra høsten til 
våren. Det sendes egen innkalling med saksdokumenter til medlemmene. 

 
Styret benytter anledningen til å oppfordre medlemmer til å betale årskontingenten for 2018 
på kr. 350,- Se betalingsinformasjon ovenfor. 
 
Av hensyn til bevertning, er påmeldingsfristen satt til 16. mai. Påmelding kan sendes 
rb797@kirken.no.  
 
 

 

Oslo, 4. april 2018 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Norsk Selskap for Kirkerett 
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