DEN NORSKE KIRKE
Sande kirkelige fellesråd

Til
Kirkerådet
post.kirkeradet@kirken.no
Sande 13.12.2018

Høringssvar – kirkeordning for den norske kirke.
Sande kirkelig fellesrådet støtter i all hovedsak anbefaling om at hovedtrekkene ved dagens ansvars –
og oppgavefordeling midlertidig føres videre. Sande kirkelige fellesråd har gjennomgått KA’s
høringssvar og slutter seg til uttalelsene i dette høringssvaret.
Vi vil imidlertid også vektlegge noen punkter som beskrives nedenfor.
Siden den endelig utformingen av ny livs- og trossamfunns lov ikke foreligger ennå mener vi at
innspill nå bør vurderes. Det er i denne fasen av behandlingen at innspill med viktige momenter til ny
lov kan vurderes. Kommenteres nedenfor.
Sande kirkelige fellesråd mener det er viktig punkt som blir pekt på i KA’s høringssvar som gjelder
§5 og §6 og støtter forslaget om at §5 utgår og erstattes av følgende tekst:
«Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skal være forankret i
demokratisk valgte styringsorganer. Valgte styringsorganer med personal- og forvaltningsansvar skal
ha en daglig leder som står ansvarlig overfor disse.
Hvert sokn skal være sikret en ordnet tjeneste med Ord og sakrament (prestetjeneste) og står under
tilsyn av biskopen i det bispedømmet soknet hører til. Prestetjenesten er representert i de valgte
styringsorganer etter nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet»
Det er fire forhold Sande kirkelig fellesråd mener det er viktig å vurdere i denne fasen av arbeidet
hvor utarbeiding til lovtekst står i fokus.
1. Menigheten og soknet er grunnenheten i den norske kirke. Det er her Ordet skal forkynnes,
undervisningen (kateket, trosopplærer, ungdomsarbeider, barnearbeider osv) og
omsorgsarbeidet diakonalt arbeid -) skal skje. Det er her Den norske kirke (Dnk) kan vokse og
bidra til en landsomfattende folkekirke. Soknet er et eget rettssubjekt og det må bli
tydeliggjort hvilke rolle den skal, hvilke oppgaver den skal ivareta og hvilke myndighet den
bør og skal ha.
2. Dnk må være en åpen, inkluderende folkekirke med utbredelse over hele landet hvor alle er
velkomne.
3. Dnk må sikres kommunal finansiering, helt eller sammen med en statlig del. Dette
underbygges av en god og etablert praksis som vi har i dag. Det følger også naturlig av særlig
punkt 1 over, men også av punkt 2.
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4. Dnk må sikres en fornuftig og tydelig arbeidsdeling mellom det forkynnende arbeid,
undervisnings og omsorgsarbeid, og det administrative arbeidet. De nevnte tjenester /
oppgaver må styrkes både i identitet, innhold og struktur. Det må legges til rette for en
arbeidsgiverlinje knyttet til administrasjon og ledelse. Det forkynnende arbeidet der dåp og tro
er sentralt må styrkes. Det mener vi gjøres best ved å tilføre mest mulig ressurser direkte til
menighetene (soknene) uten å bygge opp en topptung organisasjon. Det er ikke en ønskelig
utvikling at Kirkerådet og stabsfunksjoner ved bispedømmekontorene øker på bekostning av
menighetenes ressurser. Menighetene bør sikres en styrket innflytelse over sin virksomhet,
blant annet ved deltakelse i hele prosessen ved tilsetting av prester, samt større frihet i valg av
liturgi og gudstjenestelige samvær.

Sande kirkelig fellesråd /menighetsråd

Svein Beksrud
Kirkeverge
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