Den norske kirke
Mo menighetsråd
_________________________________________________________________________________________________________________

Kirkerådet
Pb. 799 Sentrum
0106 OSLO
Dato: 14.12.2018

Mo menighetsråd, Nord-Odal i Hedmark, takker for invitasjonen til å levere høringssvar i forbindelse
med utkastet til ny kirkeordning. Vi har behandlet dette i to møter og følgende uttalelse er vedtatt i
felles møte med Sand menighetsråd 12/12-2018:

Høringssvar:
Til kapittel 1: Den norske kirkes grunnlag
Grunnlagsbestemmelsene gir god oversikt over hva kirken er og hvorfor den er til. Så forsøker det å si
noe om hva kirken skal gjøre, og alt i alt er det blitt et godt kapittel som hører hjemme i begynnelsen
av dokumentet. Det er viktig at kapittel 1 er vernet for å enkelt endres slik det er foreslått i § 50.
Endringer i læregrunnlaget bør være forankret i læreembetet/bispemøtet.
Det er godt å fastslå soknets selvstendighet og posisjon som grunnenhet i kirken. Differensieringen
mellom sokn og menighet er unødvendig. Ordnet prestetjeneste under tilsyn av biskop er viktig. Det
samme er leddet om demokratiske prinsipper på alle nivåer – samt at alle nivåer må være lojale til
dette grunnlaget, men dette er vel ivaretatt av § 8.
Ellers er det fint at kirkens oppdrag forankres i menighetens gudstjenestelige fellesskap. Kirkens
karakter som folkekirke er også viktig for grunnlagsbestemmelsen i Den norske kirke.
Til kapittel 2: Kirkelig inndeling…
Menighetsrådet støtter å beholde rådsstrukturen i Den norske kirke (§ 10). Rådenes forhold til de
kirkelig tilsatte, både prester og fellesrådsansatte, kunne vært klargjort bedre.
Samspillet mellom kommune, lokalsamfunn, tilsatte og soknet ved rådene muliggjør at Den norske
kirke kan fylle sitt samfunnsoppdrag – og være tydelig tilstede blant folk i bygda.
Vi ønsker at medlemskap som hovedregel skal være knyttet til det sokn man er bosatt i.
Valgmenigheter trenger kirken ikke. Litt usikker på hva som er forholdet mellom § 11 og § 13.
Til kapittel 3: Virksomheten i soknet
Vi ønsker at dagens ordninger mellom Kirke og kommune skal videreføres når det gjelder kirkebygg
og kirkelige fellesråd. Menighetsrådet er pr. nå ikke bemannet og opplært til å kunne ta ansvar for
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disse oppgavene. Forholdet mellom de ulike rådene kunne vært klargjort og status for
kirkeligfellesråd etter kirkeloven blir borte, må avklares. Kirkeordningen bør gi et tydelig rammeverk
knyttet til menighetsrådets og fellesrådets oppgaver som tidligere i Kirkeloven.
Kirken bør ha lokale menighetsråd på soknenivå. Tilhørigheten til lokalmenigheten er viktig for
menighetens eierskap til kirkens liv, og vi frykter at dette vil kunne smuldre opp hvis man ikke har
etablerte styringsenheter på soknenivå. (Kanskje må menighetsrådets styringsevne styrkes?)
Kontakten mellom kommune og kirke er viktig for lokalsamfunnets eierskap til våre kirkebygg og
Kirken som helhet. Kommunen bør, så lenge kommunen har det ansvaret for lokalkirken de har i dag,
fremdeles ha en fast representant i kirkelig fellesråd.
§25 om fellesrådets oppgaver heter det at fellesrådet skal utarbeide mål og planer for den kirkelige
virksomhet i kommunen. Om dette omfatter all kirkelig virksomhet i kommunen, så vil det være av
avgjørende betydning at Fellesrådet også forpliktes på å bidra til gjennomføring av menighetsrådets /
rådenes mål og planer for menighetens virksomhet. Fellesrådets virksomhet må dermed ha som mål
at de mål, planer og strategier som menighetsrådet/rådene utarbeider kan virkeliggjøres. Siste
setning i denne paragrafen er utydelig.
Kapittel 4: Kirker
Til kapittelet om kirker har vi ingen kommentarer.
Kapittel 5: Regionale og nasjonale kirkelige organer
At direkte valg til bispedømmeråd er innført som fast ordning er fornuftig. Bispedømmerådet og
biskopens fokus på kontakt og nærhet til soknene og menighetsrådene er dermed desto viktigere.
Når det gjelder kirkemøtets oppgaver er det avgjørende at kirkemøtets mandat til å fastsette “kirkens
grunnlag og lære” er balansert mot bispemøtets læremyndighet.
Kapittel 6: forskjellige bestemmelser
For så vidt er det vel ingen ting å utsette på kapittel 6, men det er muligens litt overflødige paragrafer
ettersom mye deler av dette ivaretas av generelle lover og avtaleverk for arbeidslivet.
Takk for muligheten til å gi våre innspill.
Mo Menighetsråd – 12. desember 2018

På vegne av Mo menighetsråd
Thomas Tinglum
Sokneprest i menighetene Sand og Mo – Nord-Odal
Solør, Vinger og Odal prosti
Hamar bispedømme
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