Innspill til utkast til kirkeordning for Den norske kirke
Innspill fra Innstranden menighet, Sør-Hålogaland bispedømme.
§1: Læregrunnlag
Vi setter pris på formuleringene her, og verdsetter at begge bibeldeler nevnes eksplisitt.
§2: Verdensvid kirke
Vi verdsetter at kirken her forplikter seg på å fremme kirkelig enhet.
§4: Oppdrag
I beskrivelsen av kirkens oppdrag savner vi en språkliggjøring av menighetens respons på evangeliet i
bønn og lovprisning. Vi oppfatter at det hører til kirkens og gudstjenestens vesen å samle de troende
i bønn og lovprisning.
§11: Tilhørighet og medlemskap
Viktig at innmelding er en aktiv handling. Paragrafen kan virke litt uklar på punktet om tilhørende.
Hvem kan melde at et barn skal regnes som tilhørende i DnK. Dette bør være tydelig.
Vi mener at utmelding alltid skal skje skriftlig (og at elektronisk må regnes som skriftlig).
§12: Registrering
Verbet «anses» er et utydelig begrep ift. tilhørende. Når ordningen med at barn av medlemmer
automatisk føres som tilhørende faller bort, bør regelverket følge den nye virkeligheten på dette
punktet.
§16: Menighetsrådets sammensetning
Rett til fritak fra valg. Hvis man kun kan kreve seg fritatt fra valg ved å kreve seg fritatt fra valglisten,
må det være slik at man ikke kan føre på nye kandidater på listene. Dette bør framgå her eller av
valgordningen.
§19: Daglig leder av menighetsrådets virksomhet
På dette punktet ville det vært mulig å løfte opp behovet for kirkefaglig kompetanse hos den som
skal utøve daglig ledelse. Vi anbefaler at man beveger seg mot en ordning der soknepresten har den
faglige ledelsen i menigheten, og ser dette sin en naturlig konsekvens av det som er menighetsrådets
oppgaver (jf. §20).
Vi undrer oss også over hvordan det at MR velger sin daglige leder forholder seg til at ansatte har
stillingsbeskrivelser som ligger til grunn for ansettelse, og hva som skjer dersom MR skulle ønske å
velge en annen ansatt enn den som har det i sin stillingsbeskrivelse.
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§23: Kirkelig fellesråds sammensetning, tredje ledd
Ved betydelig størrelsesforskjell mellom soknene i store fellesråd kunne det vært nyttig med en
mulighet for forholdsrepresentasjon, f.eks. ved at sokn med mer enn 5000 medlemmer får en ekstra
representant i fellesråd som ellers er representert med en person per sokn. En annen mulighet er å gi
biskopen mulighet til å avgjøre en hensiktsmessig forholdsrepresentasjon.
§25: Fellesrådets oppgaver
Igjen kunne man etterspurt kirkefaglig kompetanse i fellesrådets ledelse. Under ansvarsområder
etterlyser vi at trosopplæring (ikke bare konfirmasjonsopplæring) nevnes eksplisitt.
§30: Betaling for bruk av kirken
Vi setter pris på at regler for betaling skal godkjennes av bispedømmerådet. Dette er en god
kvalitetssikring!
§32: Bispedømmets sammensetning
Her er det utydelig om leke og vigslede ansatte i bispedømmet. Bør de øvrige vigslede stillinger ha
egen representasjon?
§37: Kirkerådets sammensetning
Formuleringene i denne paragrafen er noe vanskelig å forstå. (Er det hvert bispedømme som velger
de elleve leke medlemmene eller er det kirkemøtet?) Her kunne man heller hatt en liste el.l. slik at
det ble helt tydelig.
§48: Partssammensatt utvalg
Ville det her vært mulig å gjøre en sterkere integrering av arbeidsgiveroppgavene hos kirkelige
fellesråd/menighetsråd og DnK-r?

