
Høringssvar:    Kirkeordning for Den norske kirke 

Fra: Sarpsborg sokn 

Vedtatt av Sarpsborg sokns menighetsråd på MR-møte 12.desember 2018 

Sarpsborg menighetsråd beklager at arbeidet med å komme frem til en ordning med en felles 

arbeidsgiver i kirken ikke har kommet lenger, og beklager at et forslag til dette ikke er innarbeidet når 

man nå presenterer et forslag til ny kirkeordning. 

Sarpsborg menighetsråd har for øvrig bare noen få kommentarer til enkeltparagrafer. 

§9:  Forslaget om å videreføre dagens forsøk med valgmenigheter som fast ordning er ikke ønskelig 

og bør tas bort. 

§10: Bestemmelsen som åpner for at Kirkemøtet også kan etablere andre organer, som for eksempel 

på prostinivå,  er ikke ønskelig.   Vi trenger ikke nye organ med uklar beslutningsmyndighet.  Dersom 

man ønsker å samarbeide lokalt på prostinivå kan dette gjøres uten å opprette nye formelle organ. 

§13: Forslaget om å kunne få bytte sokn godkjent av menighetsrådet man bytter til  er viktig og godt.  

Vi støtter dette.  (Sarpsborg kommune som består av flere sokn,  har en boligstruktur som gjør dette 

svært nødvendig.  Man kan ha nær tilhørighet til en menighet i et annet sokn enn der man bor og 

dette bør også kunne formaliseres ved valg).  

§15: Forslaget om å at menighetsråd innenfor en og samme kommune skal kunne etablere felles 

menighetsråd for flere sokn uten at det er forsøksordning og uten at man må slå sammen soknene,  

er et godt forslag som vi støtter.   

Paragrafene om fellesråd (§§20,23, 224 og 25):  Det er ønskelig med endring av representasjon til 

Fellesråd basert på soknets størrelse og folketall.  Det er urimelig at flere små sokn i en kommune 

skal kunne blokkere forslag til økonomisk støtte til tiltak i en av de store soknene fordi de ikke får 

samme støtte til sin menighet.   Dette kan være aktuelt i forbindelse med oppussing,  

ressursfordeling av kantorressurser eller andre ansatteressurser,  eller støtte til prosjekter.   

«Flertallsdiktatur» i kommuner med slik struktur kan være direkte lammende på gode initiativ.   Man 

kunne for eksempel tenke seg en trinnvis representasjon der sokn under 3000 mennesker har 1 

representant,  sokn fra 3000 – 10000 har 2 og sokn over 10000 medlemmer har 3,  eller en annen 

tilsvarende modell.    

 

 


