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Høringssvar på ny kirkeordning
Kommentarer og respons fra Sokndal menighetsråd på utkastet til ny kirkeordning, Menighetsrådet
er til høringsforslaget, det innebærer små endringer sett i forhold til dagens organisering.
Høringsutkastet oppleves som en forberedelse for et helhetlig arbeid med fremtidig kirkeordning
som kan vedtas etter 2020.
Med bakgrunn av at fremlagt forslag kun medfører små endringer jfr. Dagens organisering, har vi
noen kommentarer.
Kapittel 1 bør begrenses, spesielt ut fra forslaget i §50, om 2/3 flertall for endring. Denne
paragrafen (§50) bør for øvrig inn under kapittel 1, slik at ikke et kirkemøte kan vedta endring av
endringsreglene, for deretter å vedta grunnleggende endringer (i kapittel 1).
Dagens formålsbestemmelse fra §1 i Kirkeloven kan brukes: Formålet med kirkeordningen er å
legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske
folkekirke i Norge.
§ 5 kan utgå og §6 og erstattes med:
Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skal på alle nivåer
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.
§ 20 Det er stor forskjell på generell regnskapslov og den kommunale regnskapsloven. Dagens
ordning er at de kirkelige regnskapene føres etter den kommunale regnskapsloven. Ved å gjøre en
endring her vil det medføre betydelige kostnader for opplæring av egne ansatte, regnskapsavdeling
hos kommunen og evt. Oppsigelse av tjenesteytingsavtale med kommunen.
§ 22 Menighetsmøtets mandat kan oppfattes som noe redusert. Formuleringen om at kirkemøtet
bestemmer om hvilke gudstjenestelige bøker som overlates til avgjørelse i menighetsmøtet kan
oppfattes som at soknet ikke er så selvstendig som dagnes kirkelov er. For sokneprester og
menighetsråd som ikke er i samsvar med det som kirken sentralt står for vil de kunne bli fratatt noe
av sin selvstendighet som står i kontrast til formuleringen om soknet som det grunnleggende organ i
kirken.
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§ 25 Dagens ordning om oppgavefordeling mellom sokneråd og kirkelige fellesråd må videreføres.
Dette for å sikre og videreføre størst mulig grad av lokalt selvstyre.
Kirkelige fellesråd sin rettslige funksjon som arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og
gravferdsmyndighet må innarbeides i lovtekst.
§ 35 Det bør være en gjennomgående representasjon ved kirkemøtet. Sammensetning av
bispedømmerådene bør skje ved valg av medlemmer i menighetsrådene. Dette for å sikre lokal og
gjennomgående forankring hos kirkemøtet.
Kirkemøtet sin sammensetning består kun av bispedømmerådene. Det betyr at kirkevergene i liten
grad blir representert (kan velges som «andre ansatt» eller «leke medlemmer». Kirkevergestillingen
er en leder av lokalkirken med bred forståelse for sitt virkeområde og burde være representert i
kirkemøtet. Dagnes ordning er en mangel for sammensetning av kirkemøtet.
§ 37 Her bør samme prinsipp gjøres gjeldende som i § 35, nemlig gjennomgående representasjon fa
menighetsrådene via bispedømmeråd.
Kapittel 4. §28, fjerde ledd: «Anskaffelse og avhendelse av kirkens inventar og utstyr skal
godkjennes av biskopen:» Dette oppfattes som en tungvint ordning hvis den skal gjelde hver minste
ting. Her hadde det vært ønske om nærmere angivelse og begrensning av hvilke elementer i
kirkerommet som skal godkjennes av biskopen. Lokalt kan vi ha forståelse for at biskopen kan ha et
overordnet ansvar for ting som altertavle, prekestol, døpefont og enkelte andre spesielle elementer,
men det ønskes mer frihet når det gjelder andre ting som kan flyttes inn i og ut av kirkerommet.
Rådgivning er positivt, godkjenningsordning oppleves som detaljstyring fra noen som ikke bruker
dette rommet til vanlig.
Kapittel 6, §47 om krav til medlemskap i Den norske kirke. Det beste er om det er mulig å
opprettholde et generelt krav om medlemskap i forhold til ansatte. Dersom det ikke er mulig, bør
annet ledd åpne for et videre grunnlag enn «et ansvar for kirkens lære», da det kan være viktig at for
eksempel lederstillinger også har krav til medlemskap i Den norske kirke, ut fra organisasjonens
formål og karakter.
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