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Den norske kirke 
Fåberg menighet 

 

Ny kirkeordning. 

Innledning: 

Det vises til høringsnotat av 20.september 2018 om kirkeordning for Den norske kirke. Vi takker for 

muligheten til å komme med noen kommentarer og merknader til høring om ny kirkeordning.  

 

Ettersom den endelige utformingen av ny trossamfunnslov ikke foreligger pr idag, ser vi at det kan 

være behov for endringer i kirkeordning for Den norske kirke når ny trossamfunnslov endelig er 

vedtatt. 

 

Fåberg menighetsråd støtter Kirkerådets anbefaling om at hovedtrekkene ved dagens ansvars- og 

oppgavefordeling føres videre. 

 

Vi støtter at gjeldende oppgavefordeling mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd blir videreført. 

Dette fordi vi mener det er viktig å samle arbeidsgiveransvaret for alle de kirkelige ansatte som gjør 

tjeneste i samme fellesrådsområde. Vi vil derfor også ved denne anledning, slik vi gjorde i vårt 

høringssvar for trossamfunnslov i fjor, påpeke at det vil oppleves som svært tungvint og negativt om 

hvert menighetsråd skal ha arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Menighetsrådene består av 

medlemmer som har dette som et verv på sin fritid og der de færreste har kompetanse på 

arbeidsgiveransvar. I tillegg er det slik at i mange menigheter byttes store deler av rådet ut hvert 

fjerde år. Dette vil også være en usikkerhetsfaktor for de ansatte. Vi ber om at det arbeides for at 

kirkelig fellesråd fortsatt blir hjemlet i lov, både som arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og 

gravferdsmyndighet. Og at en slik juridisk garanti er på plass før kirkemøtet vedtar ny kirkeordning. 

 

Kommentarer til konkret paragraf. 

§5.  
Vi opplever ikke sammenstillingen «frivillige, ansatte og vigslede» som en god benevnelse. Vi 
opplever det alvorlig at «råd» er utelatt. En kan ikke beskrive råd som «frivillige» selv om de som 
sitter i de ulike råd gjør det frivillig. Menighetsrådet i hver enkelt menighet har et stort ansvar for 
menighetens virke, og vedtar mange saker som har både økonomisk og/eller praktisk betydning for 
utviklingen i menigheten.  
 
 
 
For Fåberg menighetsråd 
Gunvor Øfsti 
leder 
 

 


