Høring – kirkeordning for Den norske kirke
Høringssvar fra Hafslund menighetsråd
Hovedsynspunkt
Hafslund menighetsråd (heretter MR) slutter seg til hovedtilnærmingen i høringsdokumentet, om at
kirkeordningen i første omgang bør være en konvertering av dagens ordning i kirkeloven, tilpasset
forslaget til ny trossamfunnslov, uten større endringer i materielle bestemmelser og i kirkens
organisasjon. MR ser at lovendringen medfører behov for omgjøring av kirkelovens bestemmelser til
kirkeordning gitt av Kirkemøtet. Vi forutsetter videre at ved endringer i trossamfunnsloven som evt
ikke er forutsett vil dette bli tatt opp til ny behandling og tatt inn i den nye kirkeordningen så raskt
som mulig, og da uten at reglene i den foreslåtte § 50 må komme til anvendelse.
Til Kap. 1. Den norske kirkes grunnlag
Høringsdokumentet inneholder et nytt kapittel om «Den norske kirkes grunnlag». MR anser et slikt
overordnet kapittel i kirkeordningen som nødvendig, og støtter innholdet i denne.
Vi har for øvrig ingen spesielle kommentarer til dette kapittelet.
Til Kap 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og kirkelig stemmerett
Menighetsrådet er tilfreds med at kirkens organisering i denne omgang videreføres, men vil likevel
allerede nå påpeke viktigheten av den lokale tilhørigheten for hvert enkelt sokn/menighet. Vi mener
det vil være av avgjørende betydning også for fremtiden at det er en nær relasjon mellom størrelser
som for eksempel menighetsråd/fellesråd og kommunestrukturen i Norge. Dette blir selvfølgelig
særlig viktig dersom kirken fortsatt helt eller delvis skal finansieres via «kommunestrukturen» som i
dag.
MR mener at det i kirkeordningen bør legges inn en bestemmelse om at det kan etableres/være et
fellesorgan for flere sogn – altså dagens kirkelige fellesråd. MR foreslår at dette tas inn på følgende
måte: «Den norske kirke skal ha egne styringsorganer både på sokne, kommune/regions/prostinivå
og på bispedømmenivå, samt på nasjonalt nivå. Der dette anses formålstjenlig kan et eller flere av
disse nivåene slås sammen/ses i sammenheng med hverandre.»
Vi støtter ordlyden om barns tilhørighet og er glade for presiseringen av barns tilhørighet og av barns
rettigheter ut fra barnets aktuelle alder. Det er viktig at denne paragrafen blir «håndterbar» lokalt
slik at den ikke skaper unødig byråkrati for dem som ønsker at deres barn skal være registrert som
tilhørig frem til de selv kan velge egen tilhørighet.
Til Kap. 3 Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m.m.
MR er glade for presiseringen av at valgreglene for valg til menighetsråd og bispedømmeråd tilpasses
reglene for de offentlige valg i størst mulig grad.

Til Kap. 4 Kirkebygg
§ 27 – 31 MR støtter kirkerådets forslag til disse paragrafene og vil samtidig påpeke viktigheten av at
det fortsatt bør være slik at kirkens medlemmer bosatt i soknet må få utført kirkelige handlinger uten
at det skal kreves noen form for egenandel eller betalinger for dette. Det er etter MR sin mening et
viktig prinsipp at kostnader til slike handlinger tas inn via det offentlige, slik at det ikke fremstår som
om man må betale for de enkelte tjenestene/kirkelige handlingene for de som allerede står som
medlemmer i soknet der handlingen ønskes utført.
Til Kap. 5. Regionale og nasjonale kirkelige organer
§ 32 – 44 MR støtter de foreslåtte paragrafene og vil særlig påpeke viktigheten av at det holdes
direkte valg på leke medlemmer til bispedømmerådene. Videre mener vi det er en fornuftig
konklusjon at Mellomkirkelig råd tas ut av kirkeordningen og at kirkemøtet får i oppgave å fastsette
nærmere bestemmelser om Mellomkirkelig råd. MR er også glade for at ungdomsdemokratiet i vår
kirke nå formaliseres gjennom at regler for dette tas inn i § 44 i kirkeordningen.
Til Kap.6. Forskjellige bestemmelser
§ 45 MR mener at det også bør være stemmeplikt for medlemmer av organer i ungdomsdemokratiet.
Vi ser ingen grunn til at disse skal unntas fra disse reglene. Hafslund menighetsråd mener derfor at
den siste setningen «Medlemmer i et kirkelig organ i § 44 kan avstå fra å stemme» bør utgå fra
kirkeordningen.
§ 47 MR støtter medlemskapskravet for kirkelige ombud og stillinger. Vi støtter også et slikt krav for
innehavere av stillinger som medfører forvaltning av kirkens lære. Vi mener også at et slikt krav vil
være betimelig for de aller fleste stillinger i kirken og at det derfor som hovedregel bør stilles slikt
krav ved alle utlysninger. Barneomsorgsattest kravet vil også være viktig å få videreført, og dersom
det viser seg at dette ikke blir ivaretatt i trossamfunnsloven må det tas inn her.
§ 49 Etter MR sin mening er det viktig at hensyn i disse lovverk ivaretas videre innenfor kirken, men
at det samtidig ikke må medføre større «byråkratisering» og mer kontor/papirarbeid for kirken. Vi er
derfor kritiske til at disse og flere andre lover som f.eks regnskapsloven skal være bindende for
virksomheter i Dnk, dersom dette er opp til kirken selv å bestemme.
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