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Kirkerådet                                         Haugerud, 30.11.2020 

 

 

 

 

Høringssvar 
 

 

 

 

Østre Aker og Haugerud menighetsråd takker for muligheten til å avgi høringssvar og velger å 

gi flere høringssvar samlet i dette brevet. 

 

Høring – kvalifikasjonskravutvalgets rapport 
1. Gir høringsinstansen tilslutning til at ordningen med en kirkelig evalueringsnemnd for 

prester med alternativ kompetanse opphører? 

Ja. 

2. Er høringsinstansen enig i utredningens forslag til kompetansekrav for prest for perso-

ner med alternativ utdanning? 

Ja. 

3. Gir høringsinstansen tilslutning til at muligheten for å gi unntak fra kompetanse på 

grunnlag av særskilte kvalifikasjoner opphører? 

Ja. 

4. Er høringsinstansen enig i at utdanningsnivået for kateket, diakon og kantor skal vide-

reføres på samme nivå som i dag? 

Ja. 

5. Slutter høringsinstansen seg til forslaget om at ordningen med at Kirkerådet kan god-

kjenne alternativ kompetanse opphører? 

Ja. 

6. Har høringsinstansen andre kommentarer til innholdet i utredningen? 

Nei. 

 

Høring – fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
Østre Aker og Haugerud menighetsråd støtter det mottatte høringsforslaget angående fjernmø-

ter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer. Vi savner imidlertid et punkt om hånd-

tering av habilitet, tilsvarende punktet om lukkede dører. Vi foreslår derfor at følgende ordlyd 

tas inn i regelbestemmelsen: 

 

§ 4. Gjennomføring av fjernmøter for lukkede dører 
Før menighetsrådet/kirkelig fellesråd gjennomfører fjernmøte i saker som av personvernhen-

syn eller taushetsplikt skal lukkes for allmennheten, skal rådet ha vurdert sårbarhet og risiko i 

tekniske løsninger og møtelokalitetenes egnethet. 

 

Den enkelte møtedeltaker har et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir 

sagt i møtet. Tilsvarende gjelder ved inhabilitet. [Nytt] 
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Høring – endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
Østre Aker og Haugerud menighetsråd støtter det mottatte høringsforslaget angående endringer 

i kirkeordningen og enkelte andre regler. 

 

Vi ønsker imidlertid å kommentere på forslaget til regler om innmelding i og utmelding av Den 

norske kirke, hvor det foreslås å ta inn at den som melder seg inn som medlem av Den norske 

kirke, om mulig skal gi opplysninger om mobilnummer og epostadresse. Det henvises i hø-

ringsforslaget til personvernforordningen hvor andre endringer foreslås med begrunnelse i 

denne. 

Vi ønsker derfor å påpeke at personvernforordningen legger formålsbegrensing og datamini-

mering til grunn, hvor prinsippene er at det ikke bes om flere personopplysninger enn strengt 

nødvendig. Siden forslaget presiserer at en innmelding som mangler opplysningene i første 

ledd bokstav d likevel er gyldig, forslår vi hele første ledd bokstav d strøket: 

 

Forslag til regler om innmelding i og utmelding av samt tilhørighet til Den norske 
kirke 
§ 1. Innmelding 

d) mobilnummer og epostadresse (om mulig), 

En innmelding som mangler opplysningene i første ledd bokstav d, er likevel gyldig 

 

Høring – kirkevalg – overordnede problemstillinger 
Østre Aker og Haugerud menighetsråd støtt er en modell med utgangspunkt i selvstendige lis-

ter. Videre bør det da åpnes for både supplerende nominasjon uansett og en utsatt frist for 

innlevering av lister fra andre grupper. 

 

Etter vårt syn skal da Valgrådet få ansvaret for å utarbeide en presentasjon som inneholder 

informasjon om lister og kandidater. Hver liste får anledning til å skrive en kort tekst om listen 

som blir brukt i presentasjonen. Hver enkelt kandidat får mulighet til å skrive en kort tekst som 

svar på spørsmålet «Hva vil du jobbe for hvis du blir valgt?» 

 

Menighetsrådet støtter at det i kirkevalgreglene fastsettes bestemmelser tilsvarende Kirkelo-

vens § 4. 

 

Menighetsrådet ønsker ikke fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av menighetsråd 

og ønsker ei heller fortsatt sperregrense for Nominasjonskomiteens liste ved valg av leke til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 

Til forhåndsstemming bør det fastsettes nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming. Dette vil 

da være et minimumskrav, valgstyrene kan organisere mer forhåndsstemming enn dette. 

 

Høring – langtidsutleie av kirker 
Østre Aker og Haugerud menighetsråd svarer på noen hovedspørsmål som er identifisert: 

 

− Skal forbudet mot langtidsutleie fjernes helt – eller skal det videreføres med en god-

kjenningsordning der det kan gjøres unntak fra forbudet? 

Bispedømmerådet skal godkjenne langtidsutleie, her forstått som en godkjenningsordning hvor 

det gjøres unntak fra forbudet. 

En slik godkjenning forutsetter et positivt vedtak i menighetsrådet. 

Klageinstans er Kirkerådet.  
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− Skal det legges konkrete føringer for hvilke formål en kirke skal kunne leies ut til og/el-

ler til hvem? 

Nei. 

 

− Skal det settes en grense for hvor lenge en kirke skal kunne leies ut? 

Ja, fem år, med muligheten for forlengelse. 

 

− Skal en adgang – med eller uten godkjenningsordning – forutsette at menigheten ikke 

lenger ønsker å bruke kirken – eller ikke har midler til å hjelpe kirkelig fellesråd hvis 

sistnevnte ikke finner å kunne drifte og vedlikeholde kirken? 

Nei. Se svaret vårt ovenfor. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Eli Solberg                                 Sara Pihl 

menighetsrådsleder                           daglig leder 


