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Høring ny kirkeordning.
Høringssvar fra Aurdal sokneråd til ny kirkeordning.
Vi viser til kunngjorte høring om ny kirkeordning fra Kirkerådet med høringsfrist 15. desember 2018.
Under følger Aurdal sokneråd sitt høringssvar.
Innledningsvis takker vi for invitasjonen til å gi uttalelse før ny kirkeordning blir fastsatt.
Som en generell innvending til høringen, stiller vi spørsmål ved om dette er rett tidspunkt for å
gjennomføre en høring, da behandlingen av ny lov om tros- og livssynssamfunn først finner sted i
Stortinget til våren. Å gjennomføre en ny kirkeordning før vi vet hvilken lovregulering vi vil få,
fremstår unødig da der må antas å være god tid til å få på plass ny ordning for Den norske kirke etter
at rammeloven er vedtatt i mars 2019 og før ny lov eventuelt trer i kraft en gang i 2020 eller senere.
Dog stiller vi oss positive til at det på dette stadiet i prosessen med etablering av ny kirkeordning ikke
blir lagt frem vesentlige endringsforslag i forhold til gjeldende ordning (kirkelov), men at slike
realitetsendringer blir et eventuelt neste steg i prosessen.
Vi er særlig positive til at oppgaver og ansvarsområde for soknet sine organ i hovedsak blir
videreførte fra gjeldende kirkelov.
Kommentarer til ordningsforslaget.
Til kapittel 1 (§§ 1-8):
Vi stiller oss positive til at det blir etablert grunnlagsbestemmelser, eller et læregrunnlag for Den
norske kirke, som krever 2/3 flertall i Kirkemøtet for å kunne endres.
Vi savner likevel en regelfestet formålsbestemmelse for Den norske kirke, som blir tatt inn i en ny § 1
som tilsvarer § 1 i dagens kirkelov, og vi foreslår:
§ 1 Ordningens formål.
Formålet med ordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig
fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.
Til § 5 Om tjenestefellesskapet.
Vi foreslår at denne paragrafen blir strøket. Slik forslaget står nå, kan dette snarere svekke enn styrke
tanken om et tjenestefellesskap av medarbeidere. Et skille mellom ikke-vigslede og vigslede
medarbeidere, i form av opplistingen, er kunstig med utgangspunkt i tanken om et
tjenestefellesskap. Om man opprettholder paragrafen bør også folkevalgte (ombud) nevnes.
Til § 6 Organisering av Den norske kirka.

Vi ønsker å sikre at styring og ledelse av Den norske kirke skjer med utgangspunkt i demokratiske
prinsipp på alle nivå. Med forslaget til § 6, 3. ledd vil dette kunne bli svekket. Å sikre medvirkning fra
prestelinjen, kan være regulert slik:
§ 6 tredje ledd: Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skal
være forankret i demokratisk valgte organ på alle nivåer.
Prestetjenesten er representert i de valgte styringsorganer etter nærmere regler fastsatt av
Kirkemøtet.
Til kapittel 2 (§§ 9-14):
Til § 9, 1. ledd.
Denne bestemmelsen synes noe uklar.
Vi er usikre på hva som ligger i begrepet «administrativ ramme». Her bør soknet sitt selvstendighet
og som grunnleggende enhet komme tydeligere fram.
Til § 9, 1. ledd.
Her overlater man myndigheten til å legge ned sokn til bispedømmerådet etter bestemmelser gitt av
Kirkemøtet. Dette fremstår uforenlig med ønsket om soknets selvstendighet.
Til § 11 fjerde ledd.
Vi foreslår at «prest» blir erstattet av «kirkebokfører», da kirkebokfører, og ikke prest er
registeransvarlig for kirkebokføring.
Til kapittel 3 (§§ 15-26):
Nord-Aurdal kirkelige fellesråd har ingen merknader, og støtter forslaget.
Til kapittel 4 (§§ 27-31):
Askvoll sokneråd har ingen merknader, og støtter forslaget.
Til kapittel 5 (§§ 32-44):
Til § 39 andre ledd.
Her er foreslått et nytt første punktum som ikke er utredet. Endringer nå i Bispemøtet sin funksjon og
myndighetsområde tilrår vi å utsette. Dagens ordning sikrer hver enkelt biskop selvstendighet i sine
tjenesteoppgaver, jf. også femte ledd i samme paragraf i ordningsforslaget. Det fremstår uklart hva
som ligger i «pastoralt lederskap». Vi foreslår følgelig at første punktum i § 39 andre ledd i forslaget
blir strøket:
«Bispemøtet skal utøve tilsyn med og pastoralt lederskap i Den norske kirke, ivareta kirkens lære og
teologi og fremme enhet i kirken og med andre kirker.»
Til kapittel 6 (§§ 45-50):
Til § 47 andre ledd.
Forslaget som er fremsatt for å kunne kreve medlemskap synes for snevert. Ikke bare de som har
stillinger som inneholder ansvar for kirken sin lære bør det kunne kreves medlemskap av. Vi foreslår
en justering og innskjerping her i forhold til forslaget:
Ved tilsetting i kirkelige stillinger som inneholder et ansvar som er av betydning for å virkeliggjøre
Den norske kirkes formål (jf. § 1), skal tilsettingsmyndigheten oppstille krav om medlemskap i Den
norske kirke i tråd med adgangen til dette i lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot
diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 9. Biskopen kan gi dispensasjon fra plikten til å
oppstille krav om medlemskap i Den norske kirke etter samme bestemmelse.

Til § 50 første ledd.
Endringsreguleringer i første ledd bør legges inn i kapittel 1, slik at endringsreglene får samme
endringsbeskyttelse som grunnlagsbestemmelsene i kapittel 1.
Med vennlig hilsen
Oddrun Hegge
leder

