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HØRING OM KIRKEORDNING FOR DEN NORSKE KIRKE 
 
Heradsbygd sokn i Sør-Østerdal prosti har i sitt møte 4.12.18 avgitt følgende høringsuttalelse: 
 
Høringsinstansen ønsker at ordningen med kommunale tilskudd skal fortsette, og ber kirkerådet 
formidle dette i sin dialog med nasjonale myndigheter. Kommunale bevilgninger gir nærhet mellom 
bevilgende myndighet og menighetsråd/fellesråd. De som bevilger kjenner kirkens arbeid og 
kirkebyggenes tilstand. Det ivaretar også bedre det lokale engasjementet blant rådsmedlemmer og 
frivillige. 
 
Kapittel 1: Den norske kirkes grunnlag 
Vi støtter i hovedsak forslaget om kirkens grunnlag, og løfter spesielt fram viktigheten av at soknet 
er den grunnleggende enhet i kirken, at kirken er landsdekkende, og skal styres etter demokratiske 
prinsipper. 
 
Kapittel 2: Kirkelig inndeling, organer, medlemskap og stemmerett. 
Vi støtter kirkerådets forslag. 

Vi støtter at det skal være styringsorganer på soknenivå, bispedømmenivå og nasjonalt 
nivå. Det lokale nivået er viktig for å ivareta lokalt, frivillig engasjement og kommunale tilskudd. 
Mest mulig ansvar og myndighet bør legges til det lokale nivået. 

Ordningen med at foreldre kan velge å føre udøpte barn inn som tilhørige er positivt, sett i 
lys av at barn av medlemmer ikke automatisk føres inn som tilhørige lenger. 
 
Kapittel 3: Om virksomheten i soknet, organer og oppgavefordeling. 
Vi støtter kirkerådets forslag. 

Behovet for en daglig leder av menighetsrådets virksomhet, og hvem som bør ha dette 
ansvaret vil variere med soknenes og kommunenes størrelse og tilgjengelige personalressurser. 
Det er derfor riktig at denne beslutningen ligger hos menighetsrådet. Samtidig må en slik 
beslutning tas i samråd med det organet som har arbeidsgiveransvaret. 

Det er viktig at både menighetsrådenes og fellesrådets oppgaver er klart definert.  
Fellesrådet har en viktig oppgave i å ivareta administrative oppgaver for soknene, utarbeide 

mål og planer, og koordinere arbeidet i soknene. 
 
Kapittel 4: Om kirkebygg, forvaltning av kirker, betaling, bygging og ombygging. 
Vi støtter kirkerådets forslag. 
 
Kapittel 5: Om regionale og nasjonale kirkelige organer 
Vi støtter kirkerådets forslag. 
 
Kapittel 6: Forskjellige bestemmelser 
Vi støtter kirkerådets forslag, og mener det er viktig at forvaltningsloven, offentlighetsloven og 
arkivloven gjelder i en så stor organisasjon som Den norske kirke. 

Det er en forutsetning for biskopens tjeneste at det foreligger et formelt ansvarsforhold 
overfor vigslede medarbeidere. 

 

 


