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Høringssvar fra Moss kirkelige fellesråd knyttet til høringen om ny 

kirkeordning for Den norske kirke. 

Moss kirkelige fellesråd vil innledningsvis fremheve det kloke i vedtaket om å utsette den 

varslede høringen som forelå i juni, for så å omarbeide høringsdokumentet til et format som 

det nå er mulig for folkevalgte råd å håndtere. Moss kirkelige fellesråd tar dette som et 

taktskifte i det å sikre at dokumentomfanget ikke skal gi grobunn for en høringstretthet inn i 

de prosessene som skal finne sted i årene som kommer. Videre understreker fellesrådet at 

dette forslaget til kirkeordning for Den norske kirke er å forstå som en midlertidig ordning, 

slik at den videre prosessen rundt kirkeordningsarbeidet vil være forankret i det nye lovverket 

som kommer. Samtidig forutsetter Moss kirkelig fellesråd at høringsrunden er å forstå slik at 

Kirkemøtesak 8/16 ved dette er satt til side. 

Moss kirkelige fellesråd vil gi sin fulle tilslutning til det høringssvaret som KA har avgitt i 

denne høringsrunden. Videre vil fellesrådet trekke fram enkeltelementer som underbygger 

rådets ståsted i denne høringsrunden. Fellesrådet legger til grunn at kommende lov fastsetter 

at det videreføres et felles organ som opptrer på vegne av soknene og som har nødvendig 

rettslig handleevne til, på en ansvarlig måte, være arbeidsgiver, gravplassmyndighet og 

kirkebyggsforvalter. Demokratisk forankring som verdi og prinsipp må, som et godt 

fundamentert grunnlag, være utgangspunktet for alle prosesser i en kirkeordning slik at denne 

gjenspeiler en folkekirke som har en solid samfunnsmessig legitimitet. 

 

Kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag 

Moss kirkelige fellesråd vil her fremheve følgende: 

§1 i dagens kirkelov må trekkes inn i kirkeordningen da denne fremhever 

folkekirkekarakteren. 

Som fellesorgan for soknene i Moss vil fellesrådet utheve tilsvaret til forslaget til §4, slik at 

denne gjenspeiler en kirkelig virkelighet vi som kirke også har ved vårt samfunns- og 

kulturoppdrag. 

Moss kirkelige fellesråd støtter KA som i sin uttalelse er i uenig i en utvikling som vil 

medføre at det styringsmessige handlingsrommet til de demokratisk valgte organene kan bli 

svekket. KAs forslag om å ta bort §5 og gi §6 en ny utforming støttes derfor også av 

fellesrådet i Moss. Dette gjelder også knyttet til likestilling og likeverd. I et mangfoldig 

arbeidsmiljø Dnk i Moss er det viktig for fellesrådet å fremheve dette forslaget til overordnet 

formulering: 

«Den norske kirke er et inkluderende, likeverdig og likestilt fellesskap». 



 

Side 2 

 

Kapittel 2 Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og 

kirkelig stemmerett. 

Moss kirkelige fellesråd har en kommentar rundt §11: 

For å unngå en sammenblanding av medlemskapskriterier støtter fellesrådet KAs fremheving 

av at det bør skjelnes mellom kirkens medlemskapskriterier og de kriterier som staten legger 

til grunn for at et medlemskap i trossamfunn i medhold av lovens vilkår gir tilskudd etc. 

 

Kapittel 3 Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m.m. 

Moss kirkelige fellesråd gir sin fulle tilslutning til KAs uttalelse rundt kirkeordningens §15. 

Videre fremheves også momentene knyttet til §25, hvor KA støtter at den gjeldende 

oppgavefordelingen mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd blir videreført. 

 

Kapittel 4 Kirkebygg 

§28 Forvaltningen av kirkene og begrensningen av rådighet. 

Moss kirkelige fellesråd vil fremheve at det må en presisering og klargjøring på hva som er 

skrankene for Kirkemøtets myndighetsutøvelse ovenfor soknene når det gjelder forvaltningen 

av kirkene. Vi kan ikke etablere en ny kirkeordning på dette området uten at dette er tydelig 

kommet til uttrykk/presisert i forkant. 

 

Kapittel 5 Regionale og sentrale organer 

§36 Kirkemøtet 

Moss kirkelige fellesråd støtter at Kirkemøtet gjennom trossamfunnsloven tydelig blir definert 

som Dnks øverste representative organ.   

Moss kirkelige fellesråd påpeker videre at det også i kirkeordningsarbeidet må brukes 

ledelses- og styringsbegreper som ikke skaper uklarhet i en folkekirke men som tydeliggjør 

hva som styres og ledes og hva som er gjenstand for tilsyn.  

 

Kapittel 6 Forskjellige bestemmelser 

Moss kirkelige fellesråd støtter KAs forslag til endring av ordlyden i første del i andre ledd i 

§47.  

 

 

 

På vegne av Moss kirkelige fellesråd 

Bård Andreas Bårdsen 

Kirkeverge i Moss   


