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Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier (trykt presse, radio, tv og
internettpublikasjoner) i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening
(NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier. Vi viser til
departementets høringsbrev av 24.04.2006, og ønsker å gi synspunkter avgrenset til spørsmål
som gjelder offentlighet, om åpenhet og innsyn i forvaltning og folkevalgte organer i Den
norske kirke. Når det gjelder øvrige spørsmål i utredningen vil våre redaktør-medlemmer nok
vite å gjøre sine ulike synspunkter gjeldende i sine respektive medier.

Vi viser til  utredningen side 93 ,  høyre spalte,  og uttaler vår tilslutning til det grunnleggende
synspunkt  at en ny kirkeordning må se det  "som en forutsetning at den demokratiske
strukturen som er bygd opp i de senere år videreføres og gjerne styrkes".  Vi setter stor pris på
at dette følges opp i neste avsnitt med å uttale som en naturlig følge av dette,  at man bør
lovfeste at forvaltningsloven og offentlighetsloven  "fortsatt skal gjelde for kirken".

I denne forbindelse vil vi gjerne gjøre oppmerksom på et problem med dagens kirkelov og
bruken av offentlighetsloven, i og med at kirkeloven § 38 har en bestemmelse om at vedtak i
kirkelig organ ikke kan påklages med mindre dette er særskilt bestemt. Dette hindrer det som
ellers er en soleklar rettighet i offentlighetsprinsippet - nemlig at man kan klage over at man
blir nektet innsyn. Vi vil derfor anbefale at man i det videre lovgivningsarbeid tar hensyn til
dette problem, som jo enkelt kan løses gjennom en tilføyelse i de øvrige særregler som er
fastsatt i bokstavpunkter i samme paragraf.



Det bør også være en utfordring for det videre lovarbeidet å lovfeste prinsippet om
møteoffentlighet i kirken, som i dag bare blir regulert gjennom vedtak i Kirkerådet. Særlig
etter at møteoffentlighet ble grunnlovfestet i nye Grunnloven § 100, synes vi det bør være i
tråd med øvrig demokratitenkning i utredningen å lovfeste også dette viktige demokratiske
element.
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