Høring om kirkeordning
Kirkerådet legger fram forslag til kirkeordning (regelverk for kirken) som skal gjelde når ny lov om trossamfunn trer i kraft (og den gamle kirkeloven
opphører å gjelde). Bestemmelsene er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger.
Kirkerådet ber høringsinstansene svare på følgende spørsmål:
Har høringsinstansen innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny trossamfunnslov trer i kraft?
Kirkerådet sier ingenting om hvem som er høringsinstans. Det betyr at hvem som helst kan svare. Alle valgte råd i DnK bør avgi en uttalelse.
Kommentarer fra høringsdokument og kirkerådets forslag til kirkeordning
I sin høring legger kirkerådet til grunn at ordningen med kommunale tilskudd
fortsetter, selv om dette ikke er endelig vedtatt av Stortinget.

Høringssvar
Høringsinstansen ønsker at ordningen med
kommunale tilskudd skal fortsette, og ber
kirkerådet formidle dette i sin dialog med
nasjonale myndigheter. Kommunale bevilgninger
gir nærhet mellom bevilgende myndighet og
menighetsråd/fellesråd. De som bevilger kjenner
kirkens arbeid og kirkebyggenes tilstand. Det
ivaretar også bedre det lokale engasjementet
blant rådsmedlemmer og frivillige.

Kapittel 1: Den norske kirkes grunnlag
Kirkens ordninger og praksis skal være i samsvar med Den norske kirkes grunnlag.
Kapittelet behandler spørsmål som
 Kirkens læregrunnlag,
 Økumenikk – del av den verdensvide kirke
 Om dåpen
 Kirkens oppdrag – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke
 Om tjenestefellesskapet mellom frivillige, ansatte og vigslede tjenester (diakon,
kantor, kateket, prest og biskop).
 Organisering av kirken; soknet er den grunnleggende enhet i kirken. Kirken
styres etter demokratiske prinsipper.
 Om samisk kirkeliv

Vi støtter i hovedsak forslaget om kirkens
grunnlag, og løfter spesielt fram viktigheten av at
soknet er den grunnleggende enhet i kirken, at
kirken er landsdekkende, og skal styres etter
demokratiske prinsipper.

Kapittel 2: Kirkelig inndeling, organer, medlemskap og stemmerett.
Den norske kirke skal ha styringsorganer på soknenivå, bispedømmenivå og nasjonalt
nivå.
Den som er døpt og bosatt i Norge kan være medlem. Man er medlem i det soknet man
bor. Et medlem kan søke om å få medlemskap til et annet sokn eller en valgmenighet.
Man har stemmerett fra det året man fyller 15.
Det foreslås å lempe på regler om at medlemmer skal være bosatt i riket, slik at også
personer uten fast bosted, men med lovlig opphold kan være medlemmer.
Barn som ikke er døpt kan registreres som tilhørige når begge foreldrene ber om det.
Ordningen med at barn registreres som tilhørende når en av foreldrene er medlem går
ut, ihht ny lovgivning for trossamfunn.
Gjeldende forsøksordning med kategorialmenighet og valgmenighet videreføres som
fast ordning.

Vi støtter kirkerådets forslag.
Vi støtter at det skal være styringsorganer på
soknenivå, bispedømmenivå og nasjonalt nivå.
Det lokale nivået er viktig for å ivareta lokalt,
frivillig engasjement og kommunale tilskudd.
Mest mulig ansvar og myndighet bør legges til det
lokale nivået.
Ordningen med at foreldre kan velge å føre
udøpte barn inn som tilhørige er positivt, sett i lys
av at barn av medlemmer ikke automatisk føres
inn som tilhørige lenger.

Kapittel 3: Om virksomheten i soknet, organer og oppgavefordeling.
Forslaget slår fast at alle sokn skal ha et menighetsråd, og kommuner med flere sokn i
tillegg skal ha et fellesråd. Kirkerådet foreslår at sokn i samme kommune kan danne
felles menighetsråd om de ønsker det. Man kan også etablere fellesråd som omfatter
flere kommuner.
Det foreslås at man kan kreve seg fritatt fra valg gjennom en skriftlig erklæring.
Menighetsrådet kan bestemme at en av soknets tilsatte skal være daglig leder av
virksomheten.
Det forslås ingen endringer i oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd.
Menighetsråd har bl.a. ansvar for:
 vekke og nære det kristelige liv i menigheten
 kirkelig undervisning
 kirkemusikk
 diakoni
 ofringer
Fellesrådet har bl.a. ansvar for:
 Ivareta administrative og økonomiske oppgaver for soknene, og drift av
kirkekontor

Vi støtter kirkerådets forslag.
Det er viktig at både menighetsrådenes og
fellesrådets oppgaver er klart definert.
Fellesrådet har en viktig oppgave i å ivareta
administrative oppgaver for soknene, utarbeide
mål og planer, og koordinere arbeidet i soknene.
Behovet for en daglig leder av menighetsrådets
virksomhet, og hvem som bør ha dette ansvaret
vil variere med soknenes og kommunenes
størrelse og tilgjengelige personalressurser. Det er
derfor riktig at denne beslutningen ligger hos
menighetsrådet. Samtidig må en slik beslutning
tas i samråd med det organet som har
arbeidsgiveransvaret.







Utarbeide mål og planer for kirkelig virksomhet og fremme samarbeid mellom
menighetsrådene
Ivareta soknenes interesser overfor kommunen.
Lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
Bygging, drift og vedlikehold av kirker og gravplasser
Arbeidsgiveransvar på vegne av soknet

Kapittel 4: Om kirkebygg, forvaltning av kirker, betaling, bygging og ombygging.
Forslaget slår fast at kirkene eies av soknet og forvaltes av kirkelig fellesråd.

Vi støtter kirkerådets forslag.

Kapittel 5: Om regionale og nasjonale kirkelige organer
I all hovedsak er dagens oppgaver for og sammensetning av regionale og nasjonale
organer videreført:
 Bispedømmerådene
 Bispemøtet
 Kirkemøtet og kirkerådet
 Den norske kirkes klagenemnd
 Samisk kirkeråd
 Mellomkirkelig råd endres til et fagorgan under kirkemøtet og bispemøtet og
nevnes derfor ikke i forslaget til kirkeordning.
 Ungdomsdemokratiet formaliseres ved at det fastslås at det skal være
nasjonale og regionale organer som gir unge i alderen 15-30 år mulighet til å
medvirke i saker regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi støtter kirkerådets forslag.

Kapittel 6: Forskjellige bestemmelser
Kapitlet omtaler bestemmelser om rett og plikt til å delta i møter,
prestenes/prostenes/biskopenes tjeneste, medlemskapsvilkår for tilsatte og ombud,
partssammensatt utvalg, saksbehandlingsregler og endringsregler.

Vi støtter kirkerådets forslag, og mener det er
viktig at forvaltningsloven, offentleglova og
arkivlova gjelder i en så stor organisasjon som
Den norske kirke.

Om saksbehandlingsregler: Forvaltningsloven, Offentleglova og regler om offentlige
organer i arkivlova gjelder for den virksomhet som drives av kirkelige organer.

