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Høringssvar ny kirkeordning

Delta viser til høringsdokumentet «Kirkeordning for den norske kirke» og har
følgende kommentarer til høringen:

§§3 og 5 Menigheten er et tjenestefellesskap
Delta er enig med Kirkerådet i at arbeidet i menigheten er et «tjenestefellesskap»
mellom ulike frivillige o g tilsatte personer og grupper. Dette får også følger for
ledelsen av den lokale menighet. Delta ønsker å understreke at menigheten skal
ledes i et samspill mellom de ulike gruppene som inngår i dette tjenestefellesskapet.

Delta viser til at menigheten e r den grunnleggende enhet i Den norske kirke, og at
menigheten er knyttet til soknet. Soknet kan ikke løses fra Den norske kirke fordi
menighetene er bundet sammen gjennom felles bekjennelse, ordninger og
ledelsesstrukturer. Felles ledelsesstrukturer tils ier også at det bør være en
arbeidsgiverlinje i Den norske kirke.

Delta legger til grunn for høringsuttalelsen at kommunenes ansvar for å finansiere
virksomheten i soknet videreføres i Trossamfunnsloven.

§6 Organisering og ledelse av Den norske kirke
I høringsdokumentet legges det vekt på at den ordinerte tjeneste er gitt en spesiell
fullmakt. Videre står blant annet at: «styring og ledelse skjer følgelig i et samvirke
mellom kirkens leke medlemmer og dem som representerer den ordinerte tjeneste».

Delt a er enig i at den ordinerte tjeneste har et særlig ansvar i kirken. Delta vil
imidlertid påpeke at alle stillinger i kirken er like viktige , også de ikke - vigslede.
Eksempelvis er både kirketjenere, trosopplærere og daglige ledere på et
menighetskontor vik tige for en menighet. Delta savner en tydeliggjøring av
betydningen disse gruppene spiller i en menighet.
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§9Kirkelig inndeling, navn på kirker og kirkelige enheter, særskilte
menighetsformer
Delta vil her peke på 6. ledd: «Særskilt ordning for kategorialmenigheter fastsettes av
Kirkemøtet.» Delta er glad for at kirkeordningen tar høyde for behovet for særskilte
regler for kategorialmenighetene (pr i dag døvemenighetene og samisk menighet i
sør samisk språkområde) der det er behov for det.

§ 15. Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling mm
Kirkerådet foreslår at etablering av menighetsråd innenfor en og samme kommune
kan videreføres som en permanent ordning. Dette begrun nes med at de forsøkene
som har vært, betegnes som vellykkede.

Delta er ikke avvisende til slike ordninger, men mener at det er behov for en tydelig
avgrensing mellom et felles menighetsråd og kirkelig fellesråd. Dette for å unngå at
det etableres for å etablere parallelle råd til kirkelig fellesråd i den enkelte kommune.

§ 25 Kirkelig fellesråd og om overføring av partsansvar
Delta støtter at gjeldende oppgavefordeling mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd
blir videreført. Som nevnt innledningsvis legger Delta til grunn at forutsetningen for at
dette vil være mulig, er at fellesrådets rettslige handleevne som arbeidsgiver,
kirkebyggforvalter og gravferdsmyndighet blir tillagt rådet i lov.

§ 28 Forvaltningen av kirkene og begrensning av rådighet
S oknets eierskap til kirkene innebærer i utgangspunktet en full eierrådighet over
kirkebyggene. Soknets rett til å bruke og råde over kirkebygget er likevel begrenset
av bestemmelser som i lov, eller med hjemmel i lov, gjelder for kirkehusene.

Forslaget t il første ledd i denne bestemmelsen åpner samtidig for at kirken nasjonalt
kan endre vesentlige rammer for soknets forvaltningsansvar av egne kirker. Delta
mener det er behov for ytterligere klargjøring av hva som er grensene for Kirkemøtets
myndighetsutø velse ovenfor soknene på dette området. En slik klargjøring bør etter
vårt syn foreligge før Kirkemøtet vedtar kirkeordningen.

§48 Partssammensatt utvalg mm
Kirkerådet legger opp til at det fortsatt skal sikres gode ordninger for
medbestemmelse. Delta vil sterkt understreke hvor viktig det er med et
velfungerende partssamarbeid. Dette er særlig viktig i lys av de omstillingene både
kirkelige fellesråd og den n orske kirke står ovenfor.
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