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Høringssvar fra Kongsvinger kirkelige fellesråd til ny kirkeordning. 

Kongsvinger kirkelige fellesråd (KKF) har behandlet forslaget til kirkeordning i sitt møte 
11.12.18, sak 027/18, og det ble vedtatt å avgi slik uttalelse. 
 

 
VI er glade for at Kirkerådet foreslår å beholde den nåværende rådsstrukturen i Den 
norske kirke. Dette er en struktur som er godt innarbeidet her i lokalsamfunnet, og som 
fungerer godt. 
Denne strukturen gjør Den norske kirke til den «bekjennende, misjonerende, tjenende 
og åpne folkekirken» som vi ønsker at Kirken skal være. 
Vi ønsker at ordningen med soknemenigheter skal opprettholdes som normalordning, og 
at medlemskap som hovedregel skal være knyttet til det sokn man er bosatt i. 
 
Kommentarer til enkelte avsnitt og paragrafer. 

A. I kommentarene til §§ 3 og 5 står det at: "De vigslede medarbeiderne skal lede 
menigheten innenfor det fagområdet de er vigslet til". KKF mener at dersom det er 
flere ansatte innenfor et fagområde, vil vi at vigslingen i seg selv ikke skal være et 
kvalifikasjonskrav, og gi "rett" til å lede. 

B. Det er positivt i § 5 at både frivillige, ansatte og prester defineres inn som en del av 
tjenestefellesskapet i Dnk. 

C. I § 6 står det "Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske 
prinsipper og skjer på alle nivåer i et samvirke mellom valgte representanter for og 
blant kirkens medlemmer tjenesten med Ord og sakrament."  
Styringen foreslås å foregå ved et samvirke mellom råd og prester. Prestene er 
representert i rådene, men hvor er de ansatte som omtales så positivt i § 5? 
Dette kan leses som et argument for en ledelsesmodell i en kommende felles 
struktur. Som tidligere nevnt anser vi ikke vigsling som en kvalifikasjon i ledelse. 

D. I § 11.4 står det "Innmelding i og utmelding av Dnk skjer ved henvendelse til prest". 
Her bør prest erstattes med kirkebokfører eller kirkekontor. 

E. I § 16 omtales retten til fritak for valg til menighetsråd. Dette gjør at det er enklere å 
unngå uønsket pliktvalg. – Det er bra! 

F. I § 20 burde trosopplæring vært opplistet i setningen "Menighetsrådet har ansvar for 
at kirkelig undervisning / trosopplæring, kirkemusikk og diakoni innarbeides og 
utvikles i soknet." 
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G. I § 28 bør ansvaret for inventar- og utstyrslister overføres fra menighetsråd til 
fellesråd som har forvaltningsansvaret for kirkene. 

H. I § 32 Bispedømmerådets sammensetning, bokstav C. KKF mener at det bør velges 
2 leke medlemmer til bispedømmerådet. I kirken har ca. 5/6 av de ansatte fellesrådet 
som arbeidsgiver. Demokrati er et honnør-ord i dette utkastet til kirkeordning, og bør 
komme til anvendelse her. 

I. § 45. Vi savner en definisjon av hva som menes med "gyldig fravær". 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ole Erik Lindalen  
Kirkeverge  
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