
Færder kirkelige fellesråd  
Teie menighetsråd 
Nøtterøy menighetsråd 
Torød menighetsråd 
Tjøme menighetsråd 
Hvasser menighetsråd 
 
Høringsuttalelse fra menighetsråd og fellesråd i Færder. 
 
 
Generelle kommentarer: 
Det er viktig at en funksjonell kirkeordning er på plass når ny trossamfunnslov trer i kraft, det gir 
stabilitet og kontinuitet.  
 
Menighetene i Færder er derfor tilfreds med at Kirkerådets dokument er kortere og et enklere 
dokument å forholde seg til enn tidligere versjoner. Forslaget til Kirkeordning er en enkel modell som 
kan støttes.  
 
Foreslått regelsett gir en god overgangsordning som viderefører mange av dagens ordninger og gir 
derfor forutsigbarhet for kirkens organisering og drift. Herunder at fellesrådsmodellen videreføres.  
 
Menighetene i Færder vil understreke at demokratiske prinsipper bør ligge til grunn for ledelse av 
Den norske kirke.  Dette må komme tydelig fram.  
 
Det er også viktig at fellesrådets fullmakter og rettslige handleevne lokalt blir tydelige i en ny 
kirkeordning. Ordningen må ivareta trygge og gode arbeidsvilkår for ansatte og folkevalgte. 
 
Menighetene i Færder ønsker at nåværende formål fra kirkeloven bør videreføres i ny kirkeordning, 
slik at formålet fremdeles er «å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig 
fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.» 
 
Kommentarer til enkelte paragrafer.  
§5 usynliggjør samhandlingen med de demokratisk valgte i rådene. Dette blir omhandlet i §6, men 
slik det nå står, kan de to punktene oppfattes i motstrid til hverandre.  Vi ønsker at § 5 kan utelates 
eller også omfatte de demokratisk valgte i tjenestefellesskapet. 
 
§ 11 Tilhørighet og medlemskap. Vi ser det som unødvendig at inn og utmelding lovfestes til en 
prestestilling. 
 
§13 Vi er positive til at medlemskap kan overføres til annet sokn slik det er foreslått.  
 
§15 Det er positivt at det er forslag om større fleksibilitet i forhold til å lage felles menighetsråd i 
kommunen uten å formelt slå sammen sokn, jfr. § 15 «Menighetsråd innenfor en og samme 
kommune kan med bispedømmerådets godkjenning etablere et felles menighetsråd etter nærmere 
bestemmelse fastsatt av Kirkemøtet.» Det er viktig at det gis muligheter for annen organisering der 
det er hensiktsmessig ut fra lokale forhold. 
 
§ 16 Valgbarhet. Vi registrerer at fritaksregler slik den nåværende kirkeloven har bestemmelse om, er 
tatt ut, og stiller oss undrende til det. 
 
 


