HØRING – KIRKEORDNING FOR DEN NORSKE KIRKE
Overordnede synspunkter
Først og fremst ønsker kirkelig fellesråd for Fet og Dalen med dette
høringssvaret å bidra til at kirkelig virksomhet får gode rammebetingelser.
Det er enighet i rådet om å støtte Kirkerådets anbefaling i at hovedtrekkene
ved dagens ansvars- og oppgavefordeling midlertidig føres videre.
Siden trossamfunnsloven enda ikke foreligger så er det usikkert hvordan de
rettslige avklaringene om bestemmelser som vil høre til i ny lovgivning om Den
norske kirke i trossamfunnsloven vil være, og hva som vil inngå i en
kirkeordning fastsatt av Kirkemøte.
Det er også en forutsetning av et felles organ for soknene får rettslig
handleevne til å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og
gravplassmyndighet – også i fremtiden.
Kirkelig fellesråd ønsker følgende:
- Mest mulig ressurser til møte med folk
- Gode regionale ordninger
- Mest mulig ressurser til kirkebygg
- En enkel kirkeordning
- En funksjonell og brukervennlig «kirke»
- God balanse mellom embete og råd
- At «kirken» skal fungere for alle
Formålet med Kirkeordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt
engasjement og en stadig fornyelse av den evangelisk-lutherske folkekirke i
Norge.
Kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag
Kirkelig fellesråd mener at det bør tas en ny gjennomgang av hvilke
bestemmelser som bør defineres som grunnleggende. Etter vår mening har
flere bestemmelser innhold som åpner for flere tolkninger samtidig som de vil
ha avgjørende betydning for framtidige endringsforslag, jfr. § 8. Flere av
bestemmelsene bør etter vår mening utgå eller presiseres.
- Bestemmelser om kirkens læregrunnlag i § 1
- Bestemmelser som uttrykker Den norske kirkes oppdrag og dens karakter
av å være folkekirke. Dagens formålsbestemmelse i kirkelovens § 2 blir
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- videreført; «Formålet med kirkeordningen er å legge forholdene til rette
for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisklutherske folkekirke i Norge.» Som gjengitt ovenfor under «Overordnede
synspunkter»
I § 4 bør kirkens samfunns- og kulturoppdrag komme tydeligere frem.
- Bestemmelser som fastslår at Den norske kirke skal være demokratisk
organisert. I § 5 nevnes ikke de demokratisk valgte kirkelige
styringsorganer i omtalen av de som har ansvar for å ivareta kirkens
oppdrag. Her kan begrepet «frivillige» misforstås. Det er forskjell på å
våre folkevalgt og frivillig i «kirken».
Det er viktig at man i Kirkeordningen ikke svekker kirkens valgte
demokratiske organers styringsmessige handlingsrom.
Kapittel 3. Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres
oppgavefordeling m.m.
§ 15 Soknets organer
I andre ledd åpnes det for at menighetsråd i en kommune kan etablere et
felles menighetsråd. Det forutsettes at det i de tilfeller hvor det etableres et
felles kirkelig råd i hele kommunen avklares at også fellesrådsoppgaver
legges hit – slik at det ikke åpnes for å etablere paralelle råd til kirkelig
fellesråd i en og samme kommune.
§ 25 Kirkelig fellesråd og om overføring av partsansvar
Gjeldende oppgavefordeling mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd bør
videreføres. Som tidligere nevnt legges til grunn at forutsetningen for at
dette er mulig, er at fellesrådets rettslige handleevne som arbeidsgiver,
kirkebyggforvalter og gravferdsmyndighet blir tillagt rådet i lov.
Det vil også være vesentlig å sikre at fellesorganet for soknet (fellesråd) som
er tillagt arbeidsgiveransvar har samme myndighet som i § 35 i dagens
kirkelov.
Kapittel 4. Kirkebygg
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Vi mener at soknets forvaltningsansvar og eierrådighet bør fastholdes. Det
bør imidlertid klargjøres hva som er grensene for Kirkemøtets myndighetsutøvelse ovenfor soknene på dette området.
Kapittel 5. Regionale og sentrale organer
§ 36 Kirkemøtet
Fellesrådet støtter at Kirkemøtet gjennom trossamfunnsloven blir definert
som Den norske kirkes øverste representative organ. Det er derimot ikke
naturlig at Kirkemøtet sier i omtalen av seg selv at en også er kirkens
øverste besluttende organ.
§ 39 Bispemøtet
Fellesrådet mener at formålsbestemmelsene om Bispemøtet i
kirkeordningens § 39 blir videreført slik den lyder i kirkelovens § 26 i dag.
Dette forslaget som fremkommer her i dette høringsdokumentet er nytt og
ikke utredet. Hvis det skal bli endringer bør dette utredes.
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser
§ 47 Adgang til å oppstille vilkår om medlemskap i Den norske kirke for
tilsatte og ombud.
Vi mener at det vil være nødvendig å stille krav om medlemskap i mange av
stillingene innenfor Den norske kirke, men at det ikke kan gis et generelt
krav om medlemskap for alle stillinger.
§ 48 Partssammensatt utvalg
Fellesrådet er positive til at bestemmelsen med at menighetsråd og
fellesråd skal ha et partssammensatt utvalg med arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. Dette bør videreføres.
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