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HØRINGSSVAR – KIRKEORDNING FOR DEN NORSKE KIRKE. 
 
Søre Ål menighetsråd sitt høringssvar vedtatt i møte 11. desember, sak 92/18. 
 

 
Innledning og hovedsynspunkter: 
Vi takker for muligheten til å komme med noen kommentarer og merknader til høring om ny 
kirkeordning. 
Vi registrerer at det ikke er gjort nærmere avklaring om soknets og fellesrådets hjemmelsgrunnlag 
som bygningsforvalter, kirkegårdsforvalter og ikke minst som arbeidsgiver. Vi mener det er viktig at 
soknet, ved fellesrådet eller et annet organ på soknets vegne, er garantert hjemmel for fortsatt å 
kunne opptre som arbeidsgiver. Vi forutsetter at en slik juridisk garanti foreligger før KM vedtar ny 
kirkeordning. 
Vi tillater oss også å minne om at vi, sammen med en rekke andre høringsinstanser til ny 
Trossamfunnslov, pekte på viktigheten av å avklare forholdet mellom de to rettssubjektene. Vi er 
enige i at det må gis en organiseringskompetanse til KM, men mener det er et åpenbart behov for å 
trekke noen grenser for hvor omfattende KM inngripen i et annet rettssubjekt kan være. Vi har 
merket oss at disse temaene i liten grad er berørt i høringsdokumentet. Slik forslaget nå foreligger 
kan en oppfatte at KM kompetanse er ubegrenset. Det skaper usikkerhet. Vi forutsetter at en slik 
nærmere avklaring foreligger før KM fatter endelig vedtak. 
Nå man skal utforme en mer endelig kirkeordning, slik det nå legges opp til, vil vi be om at det blir 
iverksatt en grundig utredning, gjerne noe på linje med en offentlig utredning. Vi vil tro det gir et 
bedre grunnlag for gode løsninger som flere kan gi sin tilslutning til. 
 
 
Kommentarer til enkelte paragrafer. 
 
§5.  
Vi foreslår at «Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, ansatte og 
vigslede personer.» endres til «Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av råd, 
ansatte og frivillige». Dette fordi 1) råd og frivillige dekker ikke helt det samme og vil supplere 
hverandre i betydning og funksjon, og 2) Vigslede er også ansatte, neppe hensiktsmessig å skille her.  
 
 
§11 foreslår at inn og utmeldinger skal endres fra kirkebokfører til prest. Vi er usikker på om dette er 
hensiktsmessig. At prest fortsatt skal være ansvarlig for denne oppgaven er for så vidt greit, men den 
praktiske oppgaven bør fortsatt kunne ivaretas av annen person. Den nye formuleringen virker 
innstrammende, og uønsket. 
 
$11 videre. I tråd med forslag fra Nils Terje Lunde, se hans begrunnelse i egen uttalelse, forestår vi 
innsatt to presiserende ord (her i fet). Bare person som er døpt ved kristen dåp og som er bosatt i 
riket, har lovlig opphold i riket eller er norsk statsborger bosatt i utlandet, kan være medlem av Den 
norske kirke. Ingen kan bli medlem av Den norske kirke så lenge vedkommende er tilskuddstellende 
medlem av et annet tros- eller livssyns samfunn i Norge. 



 
 
§47 Vi ønsker at det, så langt det ikke strider mot øvrig/gjeldende regel- og lovverk, skal være mulig å 
stille krav om medlemskap i Dnk til stillinger også utover de vigslede, eksempelvis kirkeverge og 
trosopplærere. 
 
$49 Det kan stilles spørsmål ved om kirken er tjent med å bestemme at vi skal følge 
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Det kan være regler som vil være 
vanskelige å følge i tider med få ansatte og høyt arbeidspress på kirkekontoret. Vi ønsker vurdert om 
visse forenklinger i saksbehandlingsreglene kan gjøres, og fortsatt sikre forsvarlig saksbehandling i 
Dnk. 
 
For Søre Ål menighetsråd 
Kjell Bjørnbekk 
Leder 
 


