Kirkerådet

Høringsuttalelse – ny kirkeordning for Den norske kirke
1. Lødingen kirkelige fellesråd støtter kirkerådets anbefaling om at hovedtrekkene
ved dagens ansvars- og oppgavefordeling midlertidig videreføres.
2. Lødingen kirkelige fellesråd slutter seg til til KA’s uttalelse, og denne støttes i sin
helhet
3. Fellesrådet er fornøyd med at de signaler som framkom på KA’s høstkonferanse
fra kirkerådets direktør, om at for det fremtidige arbeidet med en endelig ny
kirkeordning, vil kirkerådet søke et tettere samarbeid med KA i arbeidet med ny
ordning. Dette bes gjort i en god prosess før et høringsforslag sendes ut til kirkelige
organer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom felles samhandling og forståelse, vil
en ny kirkeordning kunne få legitimitet i hele kirke-Norge.
4. Fellesrådet støtter kirkerådets forslag om en videreføring av oppgavefordelingen
mellom menighetsråd og fellesråd – slik det er i dag. men er kritisk til at dette vil la
seg gjennomføre uten at fellesrådets rettslige handleevne som arbeidsgiver,
kirkebyggforvalter og gravferdsmyndighet blir tillagt rådet i lovs form.
Fellesrådet ønsker sterkt en fortsatt to-delt finansiering. Det vil ha en avgjørende
betydning god samhandling mellom kirke og kommune på lokalt nivå, at fellesrådet
har tilstrekkelig lovhjemmel gitt av stortinget.

5. Lødingen kirkelige fellesråd merker seg at kirkerådet i forslaget, omtaler en daglig
ledelse av kirkelig fellesråd.
Fellesrådet ber om at ny kirkeordning omtaler kirkevergen som den daglige leder - en
kirkeleder lokalt. Dette er en stillingstittel som har røtter langt tilbake i tid, og som er
godt forankret lokalt i kirken vår. Fellesrådet kan ikke se at dette tillegges tilstrekkelig
vekt i kirkerådets forslag til kirkeordning.
6. Lødingen kirkelige fellesråd vil bemerke at til §11, 4. ledd om inn- og utmelding er
dagens bestemmelse endret fra kirkebokføreren på bostedet, til prest med ansvar for
inn- og utmeldinger i vedkommende sokn. Dagens ordning innebærer at kirkelig
fellesråd er behandlingsansvarlig for lokalt medlemsregister, og rollen som
kirkebokfører er betydelig endret i forhold til tidligere. Fellesrådet mener det er
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unødvendig at skal regelfestes til en bestemt stillingskategori. Dette har i tillegg
fungert godt.
7. Lødingen kirkelige fellesråd ønsker at kirken må fremstå som demokratisk og
inkluderende, gudstjenesteforordningen må beholdes slik som i dag for å beholde
medlemmer og gjerne rekruttere nye.
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