Høring – kirkeordning for Den norske kirke,
høringsuttalelse fra Ringebu kirkelige fellesråd
Ringebu kirkelige fellesråd behandlet høringsnotatet på sitt møte den 04.12.18 og avgir
følgende uttalelse:
Det er en del usikkerhet knyttet til at ny kirkeordning skal behandles før Stortinget har vedtatt
den nye trossamfunnsloven. Den nye loven vil bl.a. regulere finansieringen av Den norske
kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Et punkt som er uavklart, er om ansvaret for
finansieringen fortsatt skal være delt mellom kommune og stat, eller om det skal være en ren
statlig finansiering. Forslaget forutsetter en videreføring av dagens to-delte
finansieringsordning. Det vil være en utfordring dersom Stortinget mot formodning vedtar en
annen finansieringsmodell.
Samtidig vil det være en utfordring dersom kirken står uten en gyldig kirkeordning når den
nye loven blir vedtatt, fordi nåværende kirkeordning passer med den eksisterende loven.
Ringebu kirkelige fellesråd mener at følgende punkter i høringsutkastet er fornuftige og bør
videreføres:
- Ingen endring i læregrunnlaget for Dnk.
- Dåp som fortsatt krav for medlemskap i Dnk.
- At soknet fortsatt skal være grunnenheten i Dnk og at hver menighet skal ha en ordnet
prestetjeneste som står under tilsyn av en biskop.
- At strukturen med sokn, prostier og bispedømmer videreføres.
- At det i hvert sokn fortsatt skal være et menighetsråd og at kommuner med flere sokn
fortsatt skal ha et fellesråd. Oppgavefordeling mellom menighetsråd og fellesråd
videreføres.
- I og med at Kirkemøtet ikke har myndighet til å fastsette regler som pålegger kommunen å
velge en representant til fellesrådet, er det fornuftig at det i høringsutkastet tas inn en
formulering om at kommunen kan velge en representant til fellesrådet.
- At regelen i Kirkeloven om at kirkene er soknenes eiendom og forutsetningen om at det skal
være kirke i hvert sokn videreføres.
I utkastet til kirkeordning står det i § 5 om tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene. Her
lyder første setning slik: «Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av
frivillige, ansatte og vigslede personer….»
Her nevnes ikke de demokratisk valgte kirkelige styringsorganer i omtalen av hvem som har
ansvar for å ivareta kirkens oppdrag. Det er ikke naturlig å innfortolke de kirkelige
styringsorganer i begrepet «frivillige». Denne gruppen utgjør en viktig del av Dnks arbeid og
fellesrådet mener at disse bør synliggjøres på lik linje med frivillige, ansatte og vigslede
personer.
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