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             DEN NORSKE KIRKE 
                Værøy menighet   
 

 
 

Høringssvar ny kirkeordning fra Værøy menighetsråd. 

 

Værøy menighetsråd takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne høringen. 
Høringssvaret finnes nedenfor. 
 

Høring ny kirkeordning. 

Høringsspørsmål: 

Har høringsinstansen innspill til vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde 

når ny trossamfunnslov trer i kraft? 

 

Forslag til innspill: 

 

Kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag. 
 
Læregrunnlaget - § 1. 
 
Her ønskes det at det tas med: 
«Formålet med kirkeordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt 
engasjement og en stadig fornyelse av den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.» 
(Fra § 1 i kirkeloven) 
 
 
Organisering og ledelse av Den norske kirke - § 6 
 
Denne er litt for lang. Det meste bør strykes 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 ovenfor 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.»  
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Kapittel 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og 
kirkelig stemmerett. 
 
 
Tilhørighet og medlemskap § 11.  
 
«Innmelding i og utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til prest…..» 
        
Prest foreslås endret til kirkebokfører da det i de fleste tilfeller er andre enn prest 
som er kirkebokfører. 
 
«Utmelding kan alltid skje skriftlig» endres til utmelding skal alltid skje skriftlig. 
Det bør være et krav at når noen melder seg ut av Den norske kirke så skal det være 
skriftlig hvis det ikke er gjort elektronisk.  
 
 
Kapittel 3. Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m. m. 
 
Ingen innspill, støtter forslaget. 
 
 
Kapittel 4. Kirkebygg 
 
Ingen innspill, støtter forslaget. 
 
 
Kapittel 5. Regionale og nasjonale kirkelige organer. 
 
Ingen innspill, støtter forslaget. 
 
 
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser 
 
Ingen innspill, støtter forslaget. 
 
På vegne av Værøy menighetsråd, Værøy 15.12.18. 
 
Jill Arntsen,  
kirkeverge Værøy sokn 


