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Helleland menighetsråd har behandlet sak 2018/36 «Høring – Kirkeordning for Den norske
kirke» på menighetsrådsmøte 12. desember 2018, og vedtok følgende uttalelse.

Høringssvar – Kirkeordning for Den norske kirke
Menighetsmøtet
I §6 defineres soknet som den grunnleggende enhet i Den Norske kirke. I §21-22 gis nærmere
bestemmelser for menighetsmøtet som består av alle de stemmeberettigede i soknet. Dette kan
kalles sammen av menighetsrådet eller minst 20 stemmeberettigede i soknet, men dette
organet gis ingen selvstendig beslutningsmyndighet. Der menighetsmøtet gis
beslutningsmyndighet er det kun på delegasjon fra Kirkemøtet (og evt. andre kirkelige
organer), som da er den egentlige beslutningstakeren. Ellers er dette kun et rådgivende organ.
For å styrke lokaldemokratiet og engasjementet i lokalmenigheten og med det understreke at
man faktisk mener at soknet er den grunnleggende enheten i Den Norske kirke bør
menighetsmøtets funksjon styrkes heller enn svekkes ved at det tillegges oppgaver med
selvstendig avgjørelsesmyndighet heller enn å være et rent rådgivende organ som kun har
avgjørelsesmyndighet på delegasjon.
Flytting av medlemskap
§13 Foreslår at et medlem som ønsker å flytte sitt medlemskap fra et sokn til et annet eller til
en valgmenighet, kan gjøre det hvis menighetsrådet i soknet en vil flytte medlemskapet fra
godkjenner det, evt. med biskopen med klageinstans. Her ligger at vedkommende
menighetsråd også kan avslå denne søknaden.
Denne situasjonen er parallell til det å melde seg ut av et trossamfunn og inn i et annet.
Forskjellen er at her melder man seg ut av et sokn og inn i et annet (eller en valgmenighet.)
Det enkelte trossamfunn kan stille krav for å ta noen inn som medlemmer, men ikke for at
noen skal kunne melde seg ut og inn i et annet trossamfunn.
Det bør derfor være menighetsrådet i det soknet man ønsker å overføre sitt medlemskap til,
som bør avgjøre en slik søknad, ikke det man går fra.

Vi mener ellers at muligheten til å overføre medlemskap fra et sokn til et annet, dersom et
medlem ønsker det, er en god ting som kan styrke lokalt engasjement. Det bør derfor ikke
gjøres unødvendig vanskelig for de som ønsker det.
Forbehold
Denne høringsuttalelsen er gitt under forutsetning av at kirkelig fellesråd fortsatt har lovfestet
arbeidsgiveransvar, kirkebyggforvaltning og gravplassmyndighet. Dersom det blir forandring
i organiseringen i den nye trossamfunnsloven, er det ønskelig at det da blir sendt ut ny høring.
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