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EIDSBERG FELLES MENIGHETSRÅD 

 

 

         Mysen 10.12.2018 

Til 

Kirkerådet 

 

HØRINGSSVAR NY KIRKEKORDNING      

Eidsberg felles menighetsråd har i møter 09.10. og 04.12.18 behandlet Kirkerådets høringsdokument 

«Kirkeordning for Den norske kirke», og vil komme med disse kommentarene. De ble enstemmig 

vedtatt på menighetsrådets møte 04.12.18. 

 

Innledning. 

Eidsberg felles menighetsråd er glad for at Kirkerådet valgte å trekke det meget omfattende forslaget 

som var utarbeidet, og i stedet sender ut et mye kortere forslag. Dette er for det første mye enklere 

å forholde seg til, og for det andre legger det ikke opp til store endringer og mange diskusjoner om 

organisering. Disse diskusjonene må komme, men først må Stortinget vedta ny lov om trossamfunn, 

og den vet vi ikke helt hvordan blir. 

Kapittel 1 

Den norske kirkes oppdrag. 

I denne paragrafen bør begrepet «folkekirke» komme inn. Det som står i forslaget er riktig, men kan 

oppfattes som noe snevrere enn det som ligger i oppdraget om å være folkekirke. 

Tjenestefellesskap. 

Vi støtter det som er uttalt i diskusjoner om forslaget, at det ikke er riktig å omtale rådene/de 

folkevalgte som «frivillige». Folk går (stort sett) frivillig inn i et menighetsråd, men både formelt og 

reelt er det forskjell på det å være folkevalgt medlem av et råd og å være konfirmantgruppeleder 

eller medlem av en kaffekomite, selv om disse oppgavene er nødvendige i menighetsarbeidet. 

Organisering 

Her mener vi at demokratiet bør markeres tydeligere enn det som står i forslaget. Formuleringen «... 

i et samvirke mellom valgte representanter.........og representanter for tjenesten.....» er etter vår 

mening mindre presis enn å slå fast at soknepresten sitter i det valgte menighetsrådet. 

Inkludering og likestilling. 

Den norske kirke ønsker å være en inkluderende kirke. Vi får det ikke alltid til, men målet er der. 

Eidsberg felles menighetsråd mener at dette bør uttrykkes i grunnlaget. Tilsvarende for likestilling. 

Dette kan tas inn i §4, ev. i eget punkt. 
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Kapittel 2. 

Kirkebokføring 

I §11 står det «ved henvendelse til prest med ansvar for .....». Ideelt sett bør det være en samtale 

med prest før noen melder seg ut, men det er ikke noe krav, og de fleste inn- og utmeldinger foregår 

jo digitalt eller pr. telefon. Det er derfor ikke noe poeng å nevne presten, når det er ansatte ved 

kirkekontoret som gjør det praktiske arbeidet. 

 

Kapittel 3. 

Soknets organer. 

Eidsberg felles menighetsråd støtter forslaget om at det i en kommune med flere sogn kan være ett 

felles menighetsråd. Dette er en prøveordning som bl.a. Eidsberg prøver ut i inneværende 

valgperiode. I vår kommune er det mye engasjement rundt de fire kirkene, og det er begrenset 

tilslutning til forslaget om å slå sammen de fire sognene til ett. Men ordningen med ett felles råd er 

det stor oppslutning om. 

Vi forutsetter da at dette felles rådet også skal utgjøre fellesrådet i kommunen. Altså at det som nå 

er prøveordning, kan bli en permanent ordning. Hvorvidt bispedømmeråd eller kirkeråd skal avgjøre 

søknadene, har vi ingen sterke meninger om; men det bør være nasjonale retningslinjer. 

Vi ser også forslaget om at det kan etableres fellesråd for flere enn én kommune kan være aktuelt i 

områder med små kommuner og relativt kort avstander. 

Menighetsrådets oppgaver. 

Vi synes opplistingen i andre avsnitt i §20 er litt snever; i det minste bør «kultur» komme inn som 

tillegg til eller erstatning for «kirkemusikk». 

Kirkelig fellesråd. 

Eidsberg feles menighetsråd er glad for at det slås fast at ordningen med kirkelig fellesråd 

videreføres, og at oppgavene fellesrådene har i dag, også videreføres. Vi er imidlertid enige med dem 

som påpeker at fellesrådet bør omtales som organ i den nye loven om trossamfunn. Det er jo slik at 

de aller fleste ansatte i lokalkirken er ansatt av fellesrådet, som altså har et arbeidsgiveransvar. I 

tillegg er fellesrådene forvalter av kirkebyggene og, mange steder iallfall, av kirkegårdene. 

Fellesrådene må få beholde den rettslige handlingsevnen de har i dag, og det skjer enklest ved at de 

er omtalt i loven. 

I §25 er fellesrådets oppgaver listet opp. Disse er de samme som i dagens kirkelov, §15. Men når 

kirken nå bedriver trosopplæring for medlemmer fra 0-18 år, bør pkt f) endres til å omfatte mer enn 

lokaler til konfirmantundervisning. Vi tolker da begrepet «anskaffelse» slik at det kan bety leie, ikke 

nødvendigvis kjøp av/bygging av lokaler. 

 

Kapittel 5. 

Kirkemøtet. 

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste representative organ. Dette bør også stå i den nye 

trossamfunnsloven. 

Bispemøtet. 

Eidsberg felles menighetsrådet ser at bestemmelsene om bispemøtet er endret i forhold til dagens 
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kirkelov, uten at dette er begrunnet noe særlig. Vi antar at Kirkerådet har sine grunner, men det 

hadde vært fint med mer begrunnelse der man gjør en av de svært få substansielle endringene i 

regelverket. 

 

Mysen 21.11.18 

Bjørn Solberg 


