Høringssvar fra Brandbu menighetsråd vedtatt på menighetsrådsmøte 12. desember 2018.
Takker for muligheten til å få uttale oss om ny kirkeordning. Forstått slik at høringsforslaget er midlertidig
ordning inntil ny tros- og livssyns lov foreligger og en ny kirkeordning vedtas.
Følgende kommentarer/innspill til forslag til ny kirkeordning for Den norske Kirke.
Kap. 1. § 1 til 5 synes vel ivaretatt.
§ 6. Her er vi glad for at soknets/menighetens grunnleggende enhet blir ivaretatt og
prestetjenesten tilknytning til soknet/menigheten. Ord som kan understrekes i § 6 og som må ikke
glemmes i denne sammenheng er: ”allmenne prestedømme”, ”demokratisk ledet” og ”styring og ledelse
skal være et samvirke”.
Kap. 2. § 9 til 14. Som det står i innledningen vil ”denne (nåværende) struktur videreføres”. Når lov om
trossamfunn foreligger og det økonomiske grunnlaget for drift av den Den norske Kirke foreligger, vil
framtidig struktur bli et av de viktigste avgjørelser for den norske kirke. Veivalgsaken fra 2016 synes ikke
medtatt i denne høringen.
Nevner her en arbeidsgiverlinje, oppgavene til alle trinn i kirkens organisasjon (se § 5), ny økonomisk
situasjon og en fremtidig planlegging, strategisk og økonomisk bærbar. Henviser her også til kap. 3.
Siterer her Rolf Reikvams punkt fra Vårt Land 6. 12.18 som kan bli realitet. ”Bispedømme legges
ned som eget demokratisk valgt organ. Oppgavene flyttes til Fellesrådene. Med en
arbeidsgiverlinje trenger en ikke Bispedømmerådene som arbeidsgiverorgan som alternativ til den
lokale kirken”.
§ 10. Ser ikke her noen grunn/nødvendighet at det gis åpning for å opprette flere styringsorganer i Den
norske Kirke heller de motsatte. Henviser til avsnitt ovenfor.
Kap. 3 og 4 synes vel ivaretatt. Vil gjerne understreke at sammenhenget mellom ”soknets eiendom” men
henvise her til samhandling mellom den lokale kirke og kommunen.
Kap. 5. Vi er her i tvil om bispedømmerådets, kirkerådets og kirkemøtes fremtidig rolle men støtter at det
nå ikke foreslås endringer men som tidligere nevnt, dette må legges til grunn for fremtidig planlegging Se
2. avsnitt under kap. 2.
Kap 6. synes greit.
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