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Høringssvar - ny kirkeordning 

Viser til høringsdokument – kirkeordning for Den norske kirke, mottatt den 24. september 
d.å. 
 
Lier kirkelige fellesråd takker for muligheten til å få uttale seg om ny kirkeordning, og dermed 
være med på å tegne kartet for fremtidens kirke. 
  
Slik vi har forstått høringsforslaget er dette en midlertidig ordning som er ment å skape ro 
inntil ny tros- og livssyns lov foreligger og en ny kirkeordning vedtas.  
 
Høringen har ett spørsmål:  
 

 Har høringsinstansen innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan 
gjelde når ny trossamfunnslov trer i kraft? 

 
Lier kirkelige fellesråd mener fremlagt høringsutkast er et godt utgangspunkt for tiden vi er 
inne i nå, før vi skal forholde oss til ny lov og lage ny kirkeordning.  
En ny kirkeordning handler i bunn og grunn om hva bestemmes når, hvor og hvordan.  
 
Kapittel 1 er viktig – Minne hverandre om samfunnsoppdraget.  Hvem er vi her for? Videre 
må vi fremholde det allmenne prestedømme og dets medansvar for kirkestyre som er et 
kjernepunkt i Luthersk kirkeforståelse. Vi er med på å bygge opp trossamfunnet Den norske 
kirke. I dette arbeidet kreves både samhandling og forenkling med tanke på 
hensiktsmessighet og funksjonalitet, om fornying skal skje.  
 
Kirken lokalt er den grunnleggende enheten.  Dette bør synligjøres med mest mulig 
ressurser lokalt og balanse mellom embete og råd, folkevalgt og ansatt. Videre er Lier 
kirkelige fellesråd opptatt av forutsigbarhet som igjen kan gi fellesrådene trygghet. 
Fellesrådet legger til grunn at et fellesorgan for soknene får nødvendig rettslig handleevne til 
å kunne opptre som ansvarlige arbeidsgivere, kirkebyggforvaltere og gravplassmyndighet 
også i fremtiden.  
 
§6 Demokrati i kirken, er et grunnleggende prinsipp og en forutsetning for tildeling av statlige 
midler til Den norske kirke.  Spørsmålet blir hvordan opprettholder og videreutvikler vi et 
godt og funksjonelt demokrati i Den norske kirke? Lier kirkelige fellesråd spør videre om  
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rådene har kapasitet, vilje og kompetanse til å ta del i avgjørende saker. Nøkkelspørsmålet 
blir: Hvem skal avgi høring og hvordan kan høring tilrettelegges?  Dette tenker 
fellesrådslinjen ikke er å gjøre kirken mindre demokratisk.   
Kan et fellesråd avgi høringssvar på vegne av flere menighetsråd?  Det er å bidra til å få et 
mer velfungerende demokrati.  Vi frigjør engasjement til å drive med menighetsaktivitet som 
gir noe av seg.  
Bør antall stemmer i fellesrådet være vektet?  Vi tenker her på at store menigheter har flere 
stemmer enn små menighetsråd. 
Hovedinntrykket er at §6 kan bidra til å svekke kirkens demokratiske styringsform. 
 
§ 5  Lier kirkelige fellesråd mener ordet frivillighet bør erstattes med medlemmer deriblant  
ansatte og vigslede personer i beskrivelsen av tjenestefellesskap. 
 
§39 Bispemøte - Viktig spørsmål handler om fordeling av innflytelse.  Til dette er å si at 
valgte råd,- må ha størst mulig innflytelse, - og embetet gjør det embete skal. Lier kirkelige 
fellesråd støtter Kirkerådet i at bispedømmemøte tillegges en ledelseskollegial organisering. 
 
Generelle merknader: 
Lier kirkelige fellesråd støtter muligheten for soknebåndsoppløsninger mtp. å være valgbar i 
et annet sokn enn der vi bor og at vi kan til høre den menigheten vi ønsker (valgmenighet). 
Videre oppfatter Lier kirkelige fellesrådet at den demokratiske tenkningen best ivaretas 
gjennom å måtte svare positivt på om en ønsker å stå på en nominasjonsliste. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
  
Søren Falch Zapffe Mette Sønsteby 
Fellesrådsleder  Kirkeverge 
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