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Til menighetsråd, kirkelige fellesråd, proster, bispedømmeråd 

 

Kirkevalget 2015 

Endringer knyttet til forsøksordning med ett 
menighetsråd for flere sokn  
Endret vedtaksmyndighet  – rutiner for forlengelse av eksisterende forsøk   
 

Siden menighetsrådsvalget 2005 har det foregått forsøksvirksomhet med ett 

menighetsråd for flere sokn, i medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke 

(kirkeloven) § 5 fjerde ledd. Departementet med ansvar for kirkesaker har hatt 

vedtaksmyndigheten knyttet til disse forsøkene. Kirkerådet har vært høringsinstans før 

vedtak ble fattet i sakene, og Kirkerådet fikk også fullmakt til å forlenge igangsatte 

forsøk med en ny valgperiode både i 2008 og 2010.  

 

Kulturdepartementet har i brev av 15. desember 2014 gitt Kirkerådet myndighet til å 

godkjenne søknader om forsøk med ett menighetsråd for flere sokn. Dette innebærer 

også at søknader om forlengelser eller avvikling av slike forsøk behandles av Kirkerådet 

uten ytterligere fullmakt fra departementet. Departementet har lagt til grunn at 

Kirkerådets vedtak i slike saker vil kunne bringes inn for departementet.  

 

Nye rutiner for søknad om forsøk med ett menighetsråd for flere sokn 
 

Kirkerådet sendte i rundskriv 4-14 (Om Kirkevalget 2015) ut en del informasjon om 

forsøksordningen som nå ikke lenger er gjeldende. Etter den nevnte overføring av 

myndighet skal søknader om nye forsøk sendes Kirkerådet som rette saksbehandler og 

vedtaksorgan (med kopi til bispedømmerådet), og ikke til departementet som tidligere. 

Dette rundskrivet kommer istedenfor brevet til forsøksmenighetene som ble forespeilet i 

rundskriv nr. 4-2014 fra Kirkerådet.  

 

Krav til innhold i søknader om nye forsøk 
 

I departementets veiledning stod det at en søknad måtte inneholde:  

 beskrivelse av forutgående prosess og formålet med forsøket  

 vedtak i menighetsråd om å søke om forsøk  

 uttalelse fra menighetsmøtet  

 uttalelse fra prosten hvor synspunkter fra prestene fremgår  

 informasjon om representasjon fra de ulike menighetsrådene  

 beskrivelse av hvordan økonomiske forhold og regnskapsføring skal være 

mellom partene i forsøksperiode, og hvordan dette er tenkt etter forsøkets 

avslutning 

Kirkerådet vil ikke nå endre mye på kravene til innhold i søknader, men har sett at det er 

ytterligere to forhold som bør tematiseres i søknaden: 

 Hva som er tenkt som navn på det nye rådet.  

 Dersom forsøk er kommuneovergripende må det også sies noe om hvordan 

fellesrådsfunksjonene er tenkt ivaretatt i forsøksperioden. 
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Allerede igangsatte forsøk 
 

Allerede igangsatte forsøk har ved slutten av en valgperiode tre muligheter: 

1) Forsøket avsluttes og man går tilbake til vanlig ordning med ett menighetsråd i 

hvert sokn  

2) Forsøket avsluttes fordi soknene som er involvert i forsøket blir slått sammen til ett 

sokn  

3) Forsøket forlenges ytterligere en valgperiode 

   

Kirkerådet ønsker nå snarest mulig å få utarbeidet en oppdatert status over alle 

forsøkene. De steder der man er innstilt på å avslutte forsøket og gå tilbake til vanlig 

ordning med ett menighetsråd i hvert sokn er det ikke noe krav om ytterligere 

saksbehandling. Vi ber likevel om at eventuelle forsøksmenighetsråd der dette er 

situasjonen sender en melding til Kirkerådet om dette innen 1. mars, gjerne med en 

beskrivelse av hvorfor ordningen ønskes avsluttet.  

 

Vedtak om sammenslåing av sokn er det bispedømmerådene som har fullmakt til å fatte. 

Regler om dette er beskrevet i Delegasjon av myndighet til å foreta enkelte endringer i 

sokneinndelingen og til å treffe visse bestemmelser om kirkebokføring 

(http://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/delegasjon-av-

myndighet/) . Kirkerådet har allerede blitt involvert i flere saker der det planlegges 

sammenslåinger av sokn, men ber likevel alle forsøksmenighetsråd som vet at det 

planlegges soknesammenslåing å sende en melding om dette til Kirkerådet innen 1. mars 

2015. 

 

Mange av forsøksmenighetsrådsrådene melder tilbake at ordningen fungerer godt, og det 

har vært mange spørsmål om muligheter for å gjøre sammenslåingen av rådene 

permanent uten å gjennomføre en fullstendig soknesammenslåing. Dagens kirkelov 

åpner ikke for dette. Løsningen for disse forsøkene er å søke om forlengelse i ytterligere 

en valgperiode. Så lenge det er forlengelse av forsøket uten noen endringer, er det 

tilstrekkelig å henvise til et vedtak om ønske om forlengelse. Dersom det er endringer i 

sammensetningen av rådet og/eller dets funksjoner/fullmakter er det viktig at dette 

beskrives i søknaden og at tilstrekkelig dokumentasjon er vedlagt. Ny søknadsfrist for å 

søke om forlengelse settes til 1. mars 2015.  

 

Mange felles menighetsråd i denne ordningen har gjennomført forsøk helt siden 2005. 

Kirkerådet ønsker i kommende valgperiode å følge tettere de forsøkene som har blitt 

forlenget flere ganger, og bistå slik at forsøkene kan komme til en avklaring. Det er 

viktig at forsøk av denne typen gis tilstrekkelig forsøkstid, men det er samtidig viktig å 

fastholde at dette er en forsøksordning som ikke kan forlenges ubegrenset. En 

evaluering av ordningen er planlagt gjennomført før sommeren.  

 

 

Oslo, 11. februar 2015 

 

 

 

Jens-Petter Johnsen    Anders Backer-Grøndahl Eide  

 

direktør      seniorrådgiver (prosjektleder Kirkevalget 2015)  
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