KIRKERÅDETS FORSLAG TIL KIRKEORDNING –
HØRINGSUTTALELSE FRA MELHUS MENIGHETSRÅD
Melhus menighetsråd behandlet kirkerådets forslag til kirkeordning i møte
6.12.2017. Menighetsrådets uttalelse er basert på tilsendt høringsdokument vedlagt
regelutkast.
Kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag
Melhus menighetsråd er enig i at det innføres et eget innledende kapittel om kirkens
grunnlag og oppdrag, at det slås fast at styring og ledelse av Den norske kirke «skjer
etter demokratiske prinsipper» (§ 6), og at «Den norske kirkes ordninger og praksis
skal være i samsvar med Den norske kirkes grunnlag» (§ 8).
§§ 5 og 6 inneholder formuleringer som gjør at det kan reises spørsmål om hvilken
rolle de demokratisk valgte styringsorganer er tiltenkt å skulle ha. I § 5 heter det at
«Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, ansatte
og vigslede personer.» Hvorfor tas ikke «folkevalgte styringsorganer» med her? Det
synes unaturlig å inkorporere folkevalgte styringsorganer i begrepet «frivillige», og
kan derfor bidra til å svekke folkevalgte styringsorganers legitimitet.
I § 6 tredje ledd heter det at «Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på
demokratiske prinsipper og skjer på alle nivåer i et samvirke mellom valgte
representanter for og blant kirkens medlemmer og representanter for tjenesten med
Ord og sakrament.» Dette kan leses slik at prestetjenesten sidestilles med de
folkevalgte styringsorganer som kirkelig styringslinje. En mer dekkende formulering
kunne være å si at prestetjenesten skal være representert i de folkevalgte
styringsorganene og derigjennom ta medansvar for de kirkelige styringsoppgaver.
Kapittel 2. Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og
kirkelig stemmerett
Melhus menighetsråd har ingen merknader til dette kapitlet.
Kapittel 3. Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling
m.m.
Melhus menighetsråd støtter Kirkerådets anbefaling om at hovedtrekkene ved
dagens ansvars- og oppgavefordeling videreføres inntil videre.
I § 15 andre ledd åpnes det for mer fleksible ordninger når det gjelder hvordan
soknet kan organisere sin virksomhet: «Menighetsråd innenfor en og samme
kommune kan med bispedømmerådets godkjenning etablere et felles menighetsråd
etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet.» Melhus menighetsråd støtter
prinsippet om større fleksibilitet mht. organisering av egen virksomhet på soknenivå.
En forutsetning for dette må imidlertid være at det ikke åpnes for å etablere
parallelle råd (felles menighetsråd) til kirkelig fellesråd i samme kommune.
Ordningen bør bygge på den erfaring man allerede har fra ettsoknskommuner.

Kapittel 4. Kirker
Kapittel 5. Regionale og nasjonale kirkelige organer
Melhus menighetsråd har ingen merknader til disse kapitlene.
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser
I § 49 om saksbehandlingsregler heter det første ledd at «Forvaltningsloven,
offentleglova og regler om offentlige organer i arkivlova gjelder for den virksomhet
som drives av kirkelige organer.» I andre ledd heter det at «Vedtak i et kirkelig organ
kan ikke påklages med mindre annet er særskilt bestemt. Vedtak etter offentleglova
som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, kan påklages til
bispedømmerådet.» Dette er en videreføring av gjeldende bestemmelse i
kirkelovens § 38.
Siden styring og ledelse av Den norske kirke skal skje «etter demokratiske
prinsipper» (§ 6), savner Melhus menighetsråd en begrunnelse for at det ikke
etableres en generell klageadgang på linje med det som gjelder for annen offentlig
virksomhet.

