
VEDTAK 
Hadsel menighetsråd har hatt oppe til samtale høring om kirkeordning for Den norske 
kirke. Rådet ønsker å uttale seg om tre paragrafer i høringsbrevet om ny 
trossamfunnslov. 
 
Til § 6 Organisering og ledelse av Den norske kirke 
Hadsel menighetsråd er enig i at en må være forsiktig med å svekke styringsretten til 
de valgte organer i kirken, også de valgte menighetsråd. Rådet støtter derfor KA sitt 
ønske om å ta inn følgende tekst i §6: 

«Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og 
skal på alle nivåer være forankret i demokratisk valgte styringsorganer. Valgte 
styringsorganer med personal- og forvaltningsansvar skal ha en daglig leder 
som står ansvarlig overfor disse. 
Hvert sokn skal være sikret en ordnet tjeneste med Ord og sakrament 
(prestetjeneste) og står under tilsyn av biskopen i det bispedømmet soknet 
hører til. Prestetjenesten er representert i de valgte styringsorganer etter 
nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet.» 

 
Til § 11 Tilhørighet og medlemskap 
Paragrafen opererer med «lovlig opphold i riket» og «bosatt i riket» som kriterium for 
medlemskap i Den norske kirke i tillegg til dåpen. Fra kirkelig ståsted kan bare dåpen 
være det avgjørende medlemskriteriet. Derfor er det nødvendig å skille mellom 
kirkens medlemskriterium og eventuelle kriterier for medlemskap i trossamfunn som 
staten krever i trossamfunnsloven. 
 
I fjerde ledd brukes begrepet «prest med ansvar for inn- og utmeldinger i 
vedkommende sokn». I praksis har prestene i dag svært lite med inn-, utmelding eller 
kirkebokføring å gjøre. Derfor bør en finne en annen formulering. 
 
Til § 17 Uttreden av menighetsrådet i valgperioden 
En har her lagt seg på de samme formuleringer som i kommuneloven. 
Menighetsrådet mener at dersom det skjer seksuelle krenkelser eller vold bør dette 
også føre til vedtak om uttreden av menighetsrådet. Begrunnelsen er at 
menighetsrådsmedlemmer kan være aktive i forbindelse med barne- og 
ungdomsarbeid i menigheten.   
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