Høringssvar -ny kirkeordning fra Ullensaker kirkelige fellesråd. Vedtatt i møte 13.12.18. SAK 37/18.

Viser til høringsdokument, - kirkeordning for Den norske kirke mottatt 24. september d.å.
Ullensaker kirkelige fellesråd takker for muligheten til å uttale seg om ny kirkeordning og være med å
tegne kartet for fremtidens kirke.
Vi anser dette som en midlertidig ordning for å skape ro inntil ny tros og livssyns lov foreligger og en
ny kirkeordning vedtas. Fellesrådet slutter seg til hovedtilnærmingen i høringsdokumentet, og anser
det som et godt utgangspunkt for tiden vi er inne i nå og før vi skal forholde oss til ny lov og lage ny
kirkeordning.

Gjennomgående ser det ut til at endringene i forslaget verdimessig kan medføre:





En viss svekkelse av/ nedtoning av demokrati som styringsform
En økt frikobling av vigslede stillinger fra menighetens samlede oppdrag
Styrking av Bispemøtet og Kirkemøtet
Økt uklarhet på enkelte områder ved bruk av nye ord/begreper som ikke er forklart
verken i «forarbeider» eller i kirkeordningsteksten

Kapittel 1: Den norske kirkes grunnlag
Det er bra med et kapittel om kirkens grunnlag som kan minne oss om samfunnsoppdraget. Hvem er vi
her for?
Kirken lokalt er den grunnleggende enheten og det er viktig at ressurser tilføres og at det er balanse
mellom embete og råd, folkevalgt og ansatt. Vi er opptatt av forutsigbarhet som gir fellesråd trygghet,
og at et fellesorgan for menighetene får nødvendig rettslig handleevne til å klare å fortsette som
ansvarlige arbeidsgivere, kirkebyggforvaltere og gravplassmyndighet også i fremtiden.

Kapittel 2: Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og kirkelig stemmerett
§11 – Tilhørighet og medlemskap: Det er bra med en endring i automatisk tilhørighet som gir DNK en
forrang. Forlaget om at tilhørighet kan registreres i tillegg til medlemskap støttes. Vi gir tilslutning til
de resterende forslagene.

Kapittel 3: Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m.m.
Forslaget forutsetter en videreføring av dagens finansieringsordning. Dette vil være en utfordring
dersom stortinget mot formodning vedtar en annen finansiering.
§15 - soknets organer: Det er bra med mulighet for sammenslåing av menighetsråd uten at
soknegrenser endres. Vi gir tilslutning til de resterende forslagene.

Kapittel 5: Regionale og nasjonale kirkelige organer
§39 – Bispemøtet: Det er her tatt inn et nytt element som omhandler at bispemøtet skal «utøve tilsyn
med og pastoralt lederskap». Setter spørsmål ved ny formålsbestemmelse når de andre forslagene kun
er en videreføring. Betyr dette at den enkelte biskop ikke har et like selvstendig tilsyn som før?

Generelle merknader:
Vi støtter opp om muligheten for å være valgbar i en annen menighet enn den man bor i.

