DEN NORSKE KIRKE
Hægeland menighetsråd
Vennesla, 15.12.18

Høringssvar – Kirkeordning for Den norske kirke

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for støtte til KA`s forslag om at dagens «Formålsbestemmelse» §1 i
Kirkeloven av 1996 opprettholdes som den er:
«§ 1 Lovens formål
Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i
den evangelisk-lutherske folkekirken i Norge»
Uttrykk for et overordnet mål med Den norske kirke som folkekirke.
§ 6 Savner en presisering av at kirken er både lokal, regional og sentralt organisert med sine folkevalgte
styringsorgan.
§ 10 første ledd: Her kan det legges inn en bestemmelse om at det kan organiseres/etableres
fellesorgan for flere sokn på ulike nivå.
Forslag: Den norske kirke skal ha egne styringsorganer både på sokne- , kommune-/regions/prostinivå og bispedømmenivå samt på nasjonalt nivå. Det kan også……..»
§ 11 fjerde ledd: kan en ikke her beholde nåværende formulering « kirkebokføreren på bostedet eller til
Kirkerådet» og ikke binde dette til en fast stillingskategori.
§ 17 her savnes seksuelle krenkelser og vold blant oppramsingene som kvalifisere for suspensjon
§§ 19 – 26 viktig presisering at de lokalkirkelige organer er forpliktet på Kirkemøtets vedtak.
§§ 24 og 25 Støtter at gjeldede oppgavefordeling mellom menighetsråd og fellesråd videreføres. Fellesrådet
må også lovreguleres for å kunne ivareta gravferdsforvaltningen og arbeidsgiveransvaret for
fellesrådsansatte som i dag.
§ 44 Flott at «Ungdomsdemokratiet i Den norske kirke» kommer inn med en egen § i loven.
§ 47 Støtter krav om medlemskap i Dnk for stillinger og ombud. Kunne ikke ordlyden i § 29 vært beholdt
som den er ?
§ 48 Opprettholde ordlyden i fra Kirkelovens § 35 slik den er i dag
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