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Høringssvar ny kirkeordning 2019 fra Tønsberg kirkelige fellesråd
På sitt møte 11.12.2018 under sak 038/18 vedtok Tønsberg kirkelige fellesråd enstemmig dette
høringssvaret.
1. Generelle merknader
Kirkerådet har i høringsforslaget presisert at disse bestemmelsene ikke er ment å medføre endringer i dagens
ordninger. Dette støtter vi. Det er likevel en del usikkerhet knyttet til konsekvenser av de endringer som er
foreslått. Vi forutsetter at endringene ikke fører til en nedtoning av demokrati som styringsform. Både
lokaldemokrati og lokalt ansatte medarbeidere er viktig for lokalkirken og rådenes arbeid, og må tas på alvor
i videre behandling av Kirkeordningen.
2. Merknader til enkelte paragrafer.
2.1. § 1 Den norske kirkes grunnlag
Dagens kirkelov har en formålsparagraf som handler om at loven skal «legge til rette for engasjement og
stadig fornyelse av den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge». Vi ønsker en tydeligere
formålsbestemmelse med dette kapitlet.
2.2. § 5 Tjenestefellesskap og de vigslede
Denne paragrafen er uklar og lite dekkende. Begrepet «Tjenestefellesskap» er lite klar i forhold til § 6
(organisering av Den norske kirke). Siden det er nevnt ansatte og vigslede hver for seg kan det virke som
vigslede er i en annen kategori enn andre ansatte. Dette kan skape en følelse av et A lag og et B lag der noen
typer ansatte er viktigere enn andre. Ingen ansatte er hevet over styringsorganene. Begrepet «frivillige» er
høyst uklart og er noe nytt som er kommer inn som ikke nevnes i dagens Kirkelov. Hvem er disse, og hva
slags rolle spiller de i tjenestefellesskapet? Hvis Kirkerådet her mener valgte råd og organer må det
presiseres, ellers bør ordet «frivillige» strykes.
2.3 § 15 Soknets organer
Her åpnes det for muligheten til å etablere et felles menighetsråd innenfor en og samme kommune. Det er
viktig at et slikt felles menighetsråd ikke kommer i konflikt med oppgavene til kirkelig fellesråd (§ 25).
2.4 § 22 Menighetsmøte
Her legges det opp til at Kirkemøte kan tydelig bestemme når menighetsmøte skal fatte avgjørelser. Dette må
utredes for å ikke svekke lokaldemokratiet.
3. Avsluttende merknader
Vi mener det er viktig at forslag til Kirkeordning ikke lager ordninger som bygger ned menighetens
helhetsansvar og at det heller ikke lages regler som setter hindringer for en mulig fremtidig organisering der
man kan legge et helhetsansvar for kirkelig virksomhet, inkludert arbeidsgiver ansvar, til soknets organer.
Kirkeordningen bør legge til rette en utvikling som i størst mulig grad styrker lokalkirken.
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