MODUM KIRKELIGE FELLESRÅD

Høringssvar fra Modum kirkelige fellesråd: «Kirkeordning for Den norske kirke».
Vi takker for muligheten til å komme med innspill i denne viktige saken. I uttalelsen her, har
vi valgt å kommentere noen av punktene. Det betyr ikke at de andre ikke er viktige for oss.
I og med at den endelige utformingen av ny trossamfunnslov ikke foreligger, vil det gjenstå
viktige rettslige avklaringer. Blant annet gjelder dette fordeling av hva som vil ligge i loven
og hva som vil inngå i en kirkeordning fastsatt av Kirkemøtet. Vi legger til grunn for vår
uttalelse inn som en forutsetning at et fellesorgan for soknene/kirkelig fellesråd får videreført
nødvendig rettslig handleevne til fortsatt å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver,
kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet i ny lov.
§9 definerer at inndelingen i kirken er inndelt i sokn, prosti og bispedømmer. I § 15 3. ledd
omtales fellesrådets funksjoner. Det bør være samsvar med inndelingen i organer og de
funksjoner som senere omtales. Fellesrådet bør dermed og defineres inn i §9 på lik linje med
de andre slik at det blir samsvar mellom inndeling og oppgavefordeling i de ulike §. Innholdet
i § 10 inngår i andre paragrafer.
I forhold til kirkebokføring er §11 foreslått endret fra «kirkebokfører på bostedet» til «prest
med ansvar for inn- og utmeldinger». Det virker unødvendig at kirkeordningen skal regelfeste
at rollen som kirkebokfører skal være avgrenset til en bestemt stillingskategori. Dagens
bestemmelse kan videreføres.
§25, §27 - §31 er noe uklar i forhold til eierskap og forvaltning. Det er soknet som eier
kirkene, men fellesrådet forvalter, bygger, drifter og vedlikeholder. Gjøres dette da på vegne
av soknene? Samtidig er det menighetsrådets ansvar å føre fortegnelse over inventar. Hvem
har ansvar for anskaffelse og vedlikehold av inventar? Det er og noe uklarheter i forhold til
kirkemøtets mulighet for å regulere forvaltningen av kirkene. Her er det behov for noen
avklaringer, slik vi ser det.
Høringssvaret er gjennomgått og vedtatt i fellesrådets møte 27.11.2018, sak 2018/33 F.
Åmot, 27.11.2018
Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge, Modum sokn
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