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Høringssvar fra Tunsberg biskop - Kirkeordning for Den norske
kirke
Tunsberg biskop vil gi honnør til Kirkerådet for et grundig arbeid med forslaget til
bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves, og jeg støtter dette
forslaget i all hovedsak.
Her kommer noen merknader fra min side:
Til kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag vil jeg uttrykke støtte til KAs forslag om at en
formulering tilsvarende kirkelovens § 1 med fordel kan videreføres, om at formålet med
kirkeordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse
i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge. Dette vil understreke kontinuiteten fra
nåværende lov.
Jeg etterlyser en bedre formulering i § 5, første punktum, som tydeliggjør at alle døpte har
del i oppdraget. Begrepet frivillige kan lett misforstås i en innsnevrende retning.
Det er viktig at det understrekes så tydelig som det gjøres at den lokale menighet er den
grunnleggende enhet i kirken, og samtidig at denne ikke kan løses fra den landsdekkende
kirke.
Jeg støtter også at det fastsettes en særskilt ordning for valgmenigheter.
Når det gjelder § 11 mener jeg at det er nødvendig å åpne muligheten for medlemskap også
for de som ikke ennå har fått «lovlig opphold i riket».
Til kapittel 5 om regionale og nasjonale kirkelige organer henviser jeg - med tilslutning - til
Bispemøtets høringsuttalelse, med en særlig understreking av at det er den enkelte biskop
som fører tilsyn med kirken i sitt bispedømme. Bytter man ut Bispemøtet med Biskopene
skal utøve tilsyn … vil den mulige misforståelsen om bispemøtets rolle kunne unngås.
Med vennlig hilsen
Jan Otto Myrseth
biskop
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