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Høring om ny kirkeordning  

Tjøtta menighetsråd har gått igjennom høringsdokumentene på møte 11.12.2018 og har 

synspunkt på §§ 6 og 49 i utkastet til ny ordning. 

 

I § 6 annet ledd om organisering av Den norske kirke står det: «Hver menighet har en ordnet 

prestetjeneste og står under tilsyn av en biskop» I dagens lov heter det: «Hvert sokn skal være 

betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert bispedømme av biskop». Vi spør oss, hvor blir 

det nå av soknepresten?  I dag blir soknepresten ansatt i ett eller flere sokn og soknene har en 

oppfatning om at de har sin prest, selv om prestene roterer en del. Tilknytningen mellom 

sokneprest og sokn er allerede svekket ved oppheving av prestenes boplikt i soknet.  Med den 

nye formuleringen «om ordnet prestetjeneste» åpnes det trolig for at det ikke lenger blir noen 

fast tilknytning mellom sokn og sokneprest. Det er vi uenige i. 

 

I dag deltar soknene i ansettelser av sin prest. Hvis båndet mellom prest og sokn svekkes vil 

også soknenes rolle og demokratiske innflytelse svekkes. Vi mener det må være like 

begrunnet at kirkens medlemmer vet hvem som er deres prest som at de har sin egen fastlege.  

 

Formuleringen i § 6, annet ledd bør være: 

Hvert sokn skal være betjent av prest som står under tilsyn av biskop. 

 

Dette er mer i tråd med ordlyden i dagens kirkelov og kan forstås som den ordning med 

sokneprester vi har i dag. 

  

 

§ 49 annet ledd om saksbehandlingsregler: Det er vel og bra å ha ambisjoner om fortsatt å 

arbeide etter lover og regler for offentlige organ, men her tror vi kirkeledelsen har lite innsikt i 

hva som skjer på grasrota. Små menighetsråd uten lønnet administrativ hjelp har verken 

kapasitet eller kunnskap til å oppfylle for eksempel arkivlovens krav.  Her finns nok mangler 

hos enkelte fellesråd også. Kirka bør enten frita seg fra dette lovverket og innføre egne regler, 

eller starte en offensiv for å sikre at gjeldene lovverk kan bli fulgt.   

 

Menighetsrådet har ingen øvrige merknader til utkastet til ny ordning.  
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