
  

         Domkirken menighetsråd  

 

 

Ny kirkeordning – uttalelse fra Bodø Domkirkes menighetsråd. 

 

Bodø Domkirkes menighetsråd behandlet høringsuttalelse til ny kirkeordning i sitt 

møte 29.november 2018, sak 46/18: 

AU gis fullmakt til å avgi høringssvar på vegne av menighetsrådet. Innspill og 

drøftinger i møtet innarbeides i svaret. 

 

Innledningsvis vil menighetsrådet gi uttrykk for at vi er tilfredse med at det antydede 

høringsdokumentet av tidlig høst 2018 ble trukket tilbake og omarbeidet til det 

dokument som foreligger.  

Det har vært krevende for oss som menighetsråd, og sikkert mange andre med oss, 

å skulle forholde seg til en hel rekke høringer i inneværende og forrige valgperiode. 

Ut fra de signalene vi fanger opp, kan det være en overdreven bruk av tradisjonelle 

høringer i landet. Vi savner et metodisk og mer nyansert høringsmangfold; 

konferanser, utvalgsmøter, spørretimer på nett med mer. 

Menighetsrådet er opptatt av de av folkevalgtes stilling i folkekirken og av 

demokratiperspektivet – som handler om hvem som bestemmer og skal/bør 

bestemme hva. Lokalt demokrati har avgjørende betydning for oppslutning og 

engasjement for og om kirkespørsmål. Skal det lokale demokrati gjennom 

menighetsrådet ha noen posisjon og betydning, må ansvaret for så som pengestrøm 

og arbeidsgiveri ligge her.  

Det blir uinteressant å være folkevalgt om man ikke er med på å bestemme over 

viktige rammefaktorene for virksomheten. Menighetsrådet mener at det er uheldig 

om Den norske kirke skal tillegges å «greie seg med» frivillige medarbeidere og at 

det er avgjørende at den enkelte forsamling og dens møter fortsatt skal være den 

høyeste besluttende instans.  

Menighetsrådet har videre følgende kommentarer til enkelte punkter i høringsnotatet: 

• Dagens formålsbestemmelse i kirkelovens § 1 må videreføres: 

Formålet med kirkeordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement 

og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge. 



• § 4 bør gjennomgås med sikte på å få fram en tydeligere beskrivelse av 

kirkens kjennetegn som folkekirke, at kirkens samfunns- og kulturoppdrag 

kommer tydeligere fram, og at det anerkjennes at kirkens oppdrag også 

ivaretas ved at soknets organer samarbeider med frivillige organisasjoner og 

andre lokale aktører.  

• §§ 5,6 Prestetjenesten skal være representert i de demokratisk valgte 

styringsorganene og ta medansvar for de kirkelige styringsoppgaver gjennom 

deltakelse i disse. Prestetjenesten/ de vigslede skal ikke representeres 

gjennom en egen linje på siden av de folkevalgte styringsorgan. 

• at formuleringen “de vigslede medarbeiderne skal lede menigheten innenfor 

de fagområder de er vigslet til” ikke kan tolkes entydig, og at medarbeidere 

som ikke ønsker å bli vigslet også skal kunne lede menighet. Forholdet 

vigsling kan oppfattes uheldig betonet i forslaget. 

• at oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd forblir tilnærmet som 

i dag. 

•  at soknets eierskap til kirkene fortsatt skal innebære en full eierrådighet over 

kirkebyggene 

• at formålsbestemmelsene om Bispemøtet i kirkeordningens § 39 blir 

videreført uendret slik bestemmelsen i dag lyder i Kirkeloven § 26.  

• at dersom dagens hjemmel i kirkeloven bortfaller, vil det ikke lenger være 

anledning til å videreføre et generelt krav om medlemskap hos de ansatte.  

«Ved tilsetting i kirkelige stillinger som er av betydning for å virkeliggjøre Den 

norske kirkes formål, skal tilsettingsmyndigheten oppstille krav om 

medlemskap i Den norske kirke i tråd med adgangen til dette i likestillings- og 

diskrimineringsloven § 30. Det skal oppgis i utlysningen av stillingen at 

medlemskap kreves.» 

• at menighetsråd og fellesråd skal fortsatt ha et partssammensatt utvalg med 

arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. Endringer bør videre tilpasses 

endringer i kommuneloven, slik at «Hvis minst ¾ av de tilsatte ønsker det, kan 

slike utvalg erstattes med andre ordninger». Det kan synes fornuftig med like 

forhold som nedfelt i kommuneloven. 

 

Bodø 13.12.2018 

 

For Bodø Domkirkes menighetsråd 

Åshild Opøyen 

 

 

 


