
Felles h øringssvar Kirkeordning for den norske kirke

A sker kirkelige fellesråd har i sak 86/2018 fattet vedtak om høringsuttalelse som nedenfor. Følgende har i vedtaks
form gitt sin tilslutning til høringsuttalelsen.

Røyken kirkelige fellesråd
Hurum kirkelige fellesråd
Holmen menighetsråd
Vardåsen menighetsråd
Heggedal menighetsråd
Prosten i Asker

Dette er altså e t felles høringssvar fra 3 fellesråd , 3 menighetsråd og P rosten i Ask er

H ørings svar

Fellesråd, menighetsråd og prost ser at K irkerådet har unngått å legge opp til store og krevende endringer i
forslaget til ny kirkeordning. Blant annet tar forslaget ikke opp Kirkemøtets vedtak i det som ble kalt «veivalg -
saken» om samordnet ledelse i soknet og betemmelser for å styrke menighetsrådets rolle i forhold til kirkelige
fellesråd. Vi støtter dette og mener det te er riktig siden vi o pplever at det er en viss høringstretthet i kirken. D et er
klokt å legge opp til en forsiktig videreføring av eksisterende ordninger. Dette kan være med å bygge en god
plattform for åpenhet og plass for optimisme i fortsatt arbeid med kirkeordningen. Asker kirkelige fellesråd mener
likevel det er viktig å arbeide videre med samordnet ledelse i kirken.

Dåp og tjeneste i menigheten § 5: Kirkerådet foreslår at arbeidet i menigheten beskrives som et
tjenestefellesskap mellom ulike frivillige, og tilsatte pe rsoner og grupper. Dette kunne kanskje heller
uttrykkes som et tjenestefellesskap av døpte.

Daglig leder av menighetsrådets virksomhet - § 19: Kirkelovens § videreføres . Fellesråd og menighetsråd
bak dette høringssvaret gir sin tilslutning til dette.

Op pgavefordelingen mellom menighetsråd og kirkelige fellesråd - §§ 20, 23, 24 og 25. Det foreslås i
høringen ingen endringer i oppgavefordelingen mellom menighetsråd og kirkelige fellesråd.
Sammensetning av fellesråd har en endring ved at kirken ikke lenger kan lovfeste at kommunen skal ha
sin representant der; men kan oppnevne slik representant. Fellesråd og menighetsråd bak dette
høringssvaret ønsker fortsatt at kommunen skal ha en representant i fellesrådet.

Vi gir med dette sin tilslutning til hovedtrekkene i Kirkerådets høringsuttalelse og er tilfreds med at
høringsdokumentet ikke er mer omfattende eller utfordrende i saker som krever tid til å modnes og ses i
sammenheng med ny l ovgivning og annet reformar

Vi vil spesielt peke på arbeidet med å avklare vernestatus, ansvar for og tilskudd til kirkebygg. Fellesrådet er
glade for at Kirkerådet raskt vil arbeide videre med et regelverk om kirkebygg .

Asker 15.12.2018
John Grimsby e.f.
Kirkesjef


