HØRING I FORBINDELSE MED BEHANDLING AV NY KIRKEORDNING FOR DNK
I 2020 vil Stortinget behandle/vedta en overordnet trossamfunnslov.
Forslaget til ny kirkeordning for DNK skal erstatte den gamle kirkeloven, som faller bort i det den
overordnede trossamfunnsloven vedtas.
Føringer fra Kirkemøtets vedtak i 2016 om Veivalg for DNK, som blant annet innebar bestemmelser
som skulle styrke soknets rolle i forhold til fellesrådet, ble fraveket i utkastet til ny kirkeordning i
2018. Dette samme gjaldt andre endringsforslag.
I høringsutkastet videreføres dagens kirkeordning med små endringer.
Den nye kirkeordningen skal behandles/vedtas av Kirkemøtet i 2019; altså før Stortinget vedtar en
overordnet trossamfunnslov. Kirkens økonomi etter 2019 er ikke klarlagt. Departementet arbeider
med en finansieringsmodell. Med andre ord, det hefter usikkerhet rundt DNKs fremtidige økonomi
og i noen grad organisering.
Kirkeordningen, som vedtas i 2019, kan dermed bli gjenstand for omfattende revisjoner fremover.
Samtidig er det vesentlig at kirken vedtar en ny kirkeordning før den gamle bortfaller.

FORSLAG TIL HØRINGSSVAR
Askim Kirkelige Fellesråd behandlet forslaget til ny kirkeordning for DNK i sitt møte 12.12.2018, og
har følgende anmerkninger til utkastet:
-Angående §5.
I første setning ønsker man en tilføyelse: valgte organer. I andre setning kan til tjeneste som foran
ordet biskop tas bort. Setningene vil da lyde:
Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av valgte organer, frivillige, ansatte og
vigslede personer. Den norske kirke vigsler til tjeneste som diakon, kantor, kateket, prest og biskop.

Angående §11, fjerde ledd, siste setning.
Setningen lyder: Utmelding kan alltid skje skriftlig.
Fellesrådet mener det bør være; Utmelding skal alltid signeres (skriftlig eller elektronisk).

Som en generell kommentar mener Askim Kirkelige Fellesråd at man i forbindelse med §16 Menighetsrådets sammensetning - og §32 - Bispedømmerådets sammensetning – bør tilstrebe
kjønnsbalanse i sammensetningen av kandidatlistene til valgene, i den grad det er mulig.

Angående §23, står det følgende setning:
Setningen lyder: Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra
hvert menighetsråd.
Fellesrådet mener det bør være; Er det syv eller flere sokn i kommunen, velges bare ett
menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd.

Askim Kirkelige Fellesråd ser behovet for å vedta en ny kirkeordning før Stortinget vedtar ny
trossamfunnslov, og at Kirkemøtets vedtak for 2016 om Veivalg derfor ikke gjenspeiles i dette
høringsutkastet.
Askim Kirkelig Fellesråd ser imidlertid frem til at tankene i «Veivalg 2016» synliggjøres i fremtidige
forslag til revisjon av kirkelov, slik at de enkelte sokn gis en mulighet til en viss styring med sine
materielle ressurser.
Videre ser man frem til en drøfting av en ev. sammenslåing av kirkens to strukturer med tanke på
behovet for en mer rasjonell drift.

