DEN NORSKE KIRKE
Årnes Menighetsråd
HØRINGSSVAR, behandlet på møte 11.12.18
Høring - kirkeordning for Den norske kirke
Årnes menighetsråd har mottatt Kirkerådets høringsnotat av 20. september 2018 om kirkeordning
for Den norske kirke, og gir med dette vårt høringssvar:

HOVEDSYNSPUNKT
Årnes menighetsråd støtter Kirkerådets anbefaling om at hovedtrekkene ved dagens ansvars- og
oppgavefordeling nå bør midlertidig videreføres, og at det er fornuftig å ikke gjøre særlige endringer i
påvente av ny lov for tros- og livssynssamfunn.

FORSLAG OG MERKNADER TIL ENKELTE AV PARAGRAFENE
Kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag
Årnes menighetsråd foreslår ny paragraf, som foreslås satt inn som § 1 Formål: Formålet med
kirkeordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den
evangelisk-luthersk folkekirke i Norge. (Forslaget samsvarer med ordlyden i § 1 i dagens Kirkelov.
Nummereringen av senere paragrafer endres hvis dette tilleggsforslaget inkluderes i ny kirkeordning)
§ 2. Den norske kirke som del av den verdensvide kirke
Årnes menighetsråd foreslår at denne paragrafen inkluderes som andre avsnitt i § 1 Formål, som
fellesrådet foreslår som et nytt eget punkt (se over).
§ 6. Organisering av Den norske kirke
Årnes menighetsråd bemerker at det er viktig at alle har mulighet til enkelt å forstå hva som er Den
norske kirkes læregrunnlag, og særlig når det stilles krav om at alle kirkelige møter og råd skal utføre
sitt arbeide i lojalitet med dette. Menighetsrådet stiller derfor spørsmål ved om paragrafen som
beskriver læregrunnlaget er formulert på en måte som tilfredsstiller alle som skal lese og forstå
paragrafen.

Kapittel 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og kirkelig
stemmerett
§ 9. Kirkelig inndeling, navn på kirker og kirkelige enheter, særskilte menighetsformer
Årnes menighetsråd oppfatter prostiet som en nødvendig administrativ enhet, og stiller spørsmål ved
om prostiet enklere kan være en administrativ organisering pålagt biskopen å ivareta – eller om det
som forslaget beskriver skal være et organ innen Dnk.
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§ 10. Kirkens organer
Årnes menighetsråd oppfatter at kirkemøtet etter denne paragrafen gis betydelig økt myndighet, og
at det er vanskelig å uttale seg om dette før en kjenner innholdet i ny lov for tros- og
livssynssamfunn. Kirkemøtet gis etter vår forståelse i denne paragrafen myndighet til alt som ikke er
nedfelt i lov, hvilket nødvendiggjør at ny lov om tros- og livssynssamfunn må vedtas før ny
kirkeordning fastsettes.
§ 11. Tilhørighet og medlemskap
Årnes menighetsråd foreslår at ordet prest endres til kirkebokfører i setningen «innmelding i og
utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til prest med ansvar for inn- og utmeldinger i
vedkommende sokn»

Kapittel 3. Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m.m.
§ 15. Soknets organer
Årnes menighetsråd foreslår at setningen «Menighetsråd innenfor en og samme kommune kan med
bispedømmerådets godkjenning etablere et felles menighetsråd etter nærmere bestemmelser
fastsatt av Kirkemøtet» endres til «Menighetsråd innenfor en og samme kommune kan med
bispedømmerådets godkjenning etter lokalt initiativ etablere et felles menighetsråd etter nærmere
bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet»
§ 20. Menighetsrådets oppgaver
Årnes menighetsråd bemerker at paragrafen må ses i sammenheng med høringsforslagets § 5 hvor
det gis uklar beskrivelse av forhold vedrørende ansvar og myndighet, spesielt hvilken myndighet
demokratisk valgt styringsorgan egentlig har i et tjenestefellesskap mellom frivillige, ansatte og
vigslede personer. Det foreslås derfor at ansvars- og myndighetsforholdene tydeliggjøres.
§ 23. Kirkelig fellesråds sammensetning
Årnes menighetsråd oppfatter det svært uheldig dersom kommunal representant i fellesrådet endres
fra dagens lovpålagte skal-oppnevnes til kan-oppnevnes. Vi er innforstått med at ny kirkeordning ikke
kan pålegge kommunene å stille representasjon i fellesrådet, men foreslår likevel at ordlyden i
setningen endres til «I tillegg bør kommunen velge en representant.»

Kapittel 4. Kirker
§ 31. Oppføring av ny kirke mv.
Årnes menighetsråd bemerker at denne paragrafen verken beskriver eller pålegger hvilket organ som
skal sitte med finansielt ansvar for bygging av ny kirke. Paragrafen er vanskelig å uttale seg om uten å
kjenne innholdet i ny lov om tros- og livssynssamfunn.
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