Høringssvar: Kirkeordning for Den norske kirke
Fra Løvstakksiden menighet, Bjørgvin bispedømme
Vi takker for anledning til å uttale oss om forslag til kirkeordning for den norsk kirke og sender inn
følgende vedtak fra menighetsrådsmøte 28.11.18

42/2018 Forslag til høringsuttalelse Kirkeordning for Den Norske kirke. (jmf. Sak 38/2018)
vedtatt.
Kapittel 1: vedr § 3
Kapittel 1 burde i § 3 i sterkere grad vært knyttet opp mot dåpsbefalingen, døpe og lære.
Kapittel 2: vedr. begrep og struktur
I §10 leser vi «Den norske kirke skal ha egne styringsorganer både på sokne- og bispedømmenivå
samt på nasjonalt nivå». Her kunne man med fordel brukt begrepet råds og styringsorganer eller
byttet til bare rådsorganer siden det er begrepet råd vi i hovedsak bruker om organene i kirken; som
menighetsråd, bispedømmeråd og kirkeråd. Det savnes en kort introduksjon av menighetsrådets
rolle i menigheten/soknet i § 10 eller i alle fall en opplisting av de aktuelle rådene i kirken som
menighetsråd, bispedømmeråd og kirkeråd.
Når man leser kapittel 2 så blir begrepet menighetsråd anvendt før det er beskrevet hva et
menighetsråd er. Menighetsråd defineres ikke når det nevnes første gang på §13 i forbindelse med
søknad til overføring til annet sokn. Hva medlemmene har stemmerett til er derfor uklart når dette
dukker opp i §14.
I § 21 og 22 kan det oppfattes som menighetsmøtet kun er et «organ» for kirkemøtet og bare skal
innkalles når kirkemøtet har overlatt spørsmålet til menighetsmøtets avgjørelse eller når kirkelige
myndigheter ber om det.
Kapittel 3: vedr. § 20
Vi mener at § 20 om menighetsrådets oppgaver bør innlede kapittel 3, slik at innhold kommer før alle
formalitetene.
Kapittel 6: vedr. § 47
Vi mener at alle som skal tilsettes i kirkelige stillinger må være medlem av den norske kirke, men at
det kan gis dispensasjon nær særlige grunner tilsier det

Avslutning:
Den grunnleggende enheten i kirken er menigheten eller soknet, og det er viktig at både ressurser og
avgjørelser blir styrt til denne grunnleggende enheten. Derfor håper vi at forslag til ny kirkeordning
ikke fører til økt byråkrati og mer sentralkirkelig styring.

