
Høring – kirkeordning for Den norske kirke. 

Innspill fra Båtsfjord menighet 

Kap.2 – Kirkelig inndeling 

Følgende tas inn i §9: Prostiene og bispedømmene er administrative enheter 

mens soknet både er en rettslig selvstendig enhet og definerer den geografisk 

avgrensede menigheten.  

§11 Tilhørighet og medlemskap 

Vi mener dåp fortsatt er kriterium for medlemskap i Dnk og vi stiller oss 

undrende til at vi i tillegg skal ha andre kriterier i tillegg for medlemskapet.    

Dersom det å oppholde seg i riket skal være et kriterium, mener vi 

formuleringen «har lovlig opphold i riket» bør endres til «oppholder seg i 

riket». Dette kan muligens legges til en annen paragraf. 

 

Videre mener vi at det er mer dekkende å si at ved inn- og utmelding skal 

henvendelsene skje til «kirkebokfører på bostedet» og ikke til «prest med 

ansvar for…»  

 

Kap.3 – Virksomheten i soknet. 

§ 25  Kirkelig fellesråds oppgaver 

I annet ledd punkt f mener vi bør endres til «…utstyr og materiell til en 

helhetlig trosopplæring». Konfirmantarbeidet er et stort, godt og omfattende 

arbeide som inngår i soknenes helhetlige arbeid. Det er fellesrådet som i tillegg 

er tilskuddsmottaker fra ulike instanser og har slik et helhetlig ansvar overfor 

soknene.  

 

§§ 16 Menighetsrådets sammensetning og 23 Kirkelig fellesråds 

sammensetning 

Båtsfjord menighetsråd støtter forslaget om at oppnevning av kommunal 

representant i menighetsrådet videreføres. 

 



Kap.6 – Forskjellige bestemmelser 

§ 44 – Støtter forslag om formalisering av dagens ungdomsstruktur.  

§45 Rett og plikt til å delta i møte 

Båtsfjord menighetsråd mener at også medlemmer av råd og utvalg nevnt i §44 

skal ha stemmeplikt på linje med medlemmer i andre råd og utvalg. Slik kan vi 

bedre ivareta de demokratiske funksjonene vi ønsker å støtte opp under. 

 

§ 47 Adgang til å oppstille vilkår om medlemskap i Den norske kirke for tilsatte 

og ombud  

Båtsfjord menighetsråd støtter en videreføring av krav om medlemskap ved 

ansettelse til kirkelige stillinger. 

Vi støtter videreføring at krav om politiattest for personer som skal ha 

oppgaver knyttet til barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne, men 

at dette ikke gjøres gjeldende for valgte medlemmer av menighetsråd og 

fellesråd. 

For å fungere best mulig som organ, er rådene avhengig av å ha tillit blant de 

medlemmene som representeres. Overgrepsproblematikk er ikke uvesentlig, 

men vi spør om det er hensiktsmessig å kreve barneomsorgsattest for alle 

rådsmedlemmer. 

 


