
Høringssvar – Veivalg for fremtidig kirkeordning 
 
Fra Dovre kyrkjelege råd 
DKR er sokneråd for Dombås sokn, sokneråd for Dovre sokn og kirkelig fellesråd for 
Dovre. 

 
 

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

 
Svar:  
Vi vil her foreslå og beskrive en modell for framtidig organisering og ledelse, fordi 
dette henger sammen med høringssvarene videre. 
 
Soknet må bestå som lokal grunnenhet i DNK. Det er der kirkelig liv leves og styrkes. 
Det er viktig at soknet fortsatt har et organ (Menighetsstyre) som har ansvar og 
myndighet. Soknet må ha lokale team av ansatte som sammen med de frivillige 
arbeider for sin kirke og menighet. 
 
Kirken ledes (teologisk og helhetlig) med en gjennomgående linje:  
Kirkemøte – biskop – prost. 
 
Regionalt nivå:  
Det opprettes prostistyre som får ansvar, oppgaver og myndighet som kirkelig 
fellesråd har nå. Prostistyret settes sammen av folkevalgte representanter fra 
soknene/menighetsrådene, prosten, representant for de lek ansatt og prestene. 
Daglig leder; kirkesjef som saman med prosten leder prostiet, dets virksomhet og de 
ansatte. Prostiet blir ansettelsesområde og med definerte sokn som tenesteområde 
for alle ansatte. Prostiet må være stort nok til å kunne ha variert og tilstrekkelig 
kompetanse, og ikkje større enn at nærhet og kjennskap til soknene beholdes. 
 
Nasjonalt nivå fortsetter med Kirkemøtet som øverste organ.  
 
2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens 

finansieringsordning er den beste til å sikre en bred folkekirke? 
Svar: Ja. 
 
3  Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken 

ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.   
Svar: Livssynsavgift som innkreves over skattesystemet. Det offentlige må ha 

økonomisk ansvar for kirkegårdene.  
 
4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli 

rasjonelt utnyttet?  
Svar: Se spørsmål 1. 
 
5  Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og 

sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning? 
Svar: I hvert sokn må det være minimum en soknekirke.  
 
6  Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) 

videreføres?  
Svar: Ja.  
 



7  Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn 
ligge (kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller 
bispedømmenivå)?  

Svar: Prostinivå, se spørsmål 1. 
 
8  Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen 

mellom menighetsråd og fellesråd? 
Svar: Oppgavefordeling i Kirkelovens § 9 og § 14 videreføres. Det bør åpnes for at 

det lokalt kan avtales overføring av oppgaver mellom soknets to organ. 
Menighetsrådet må sikres reell innflytelse ved ansettelse av de som skal arbeide i 
soknet. 

 
9  Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til 

soknets organer?  
Svar: Ja. 
 
10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 
Svar: Soknepresten kan være daglig leder, vedkommendes ansvar er i stor grad 

sammenfallende med menighetsrådets virksomhetsansvar. Det må sikres 
administrative ressurser til soknet/menighetsrådet. Lokale team i hvert sokn.  

 
11  Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?  
Svar: Biskopen styrkes i sin tilsynsrolle overfor prest, vigslede stillinger og rådenes 

virksomhet. Biskopen skal ha innflytelse i tilsetting av prester og vigslede stillinger 
og i ledelse av prestetjenesten. 

 
12  Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god 

måte? 
Svar: Biskopens tilsyn og myndighet lovhjemles. Samtale med vigslede stillinger. 

Gjennom ordinasjon. Tilsyn gjennom bl.a. visitas. Forordne gudstjenester. 
Godkjenne planer for trosopplæring, diakoni og kirkemusikk. 

 
13  Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning? 
Svar: Tilsettes av Kikrerådet etter bred høring/val. Åremål bør vurderes for at også 

yngre kandidater finner det aktuelt å bli biskop. 
 
14  Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, 

og hva skal i så fall være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?  
Svar: Nei. 
 
15  Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet?  
 
16  Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så 

fall være? 
Svar: Den norske kirke må ha to arbeidsgiverorgan, et nasjonalt og ett regionalt for 

soknet. Se spørsmål 1.  
 
17  I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? 

(Biskopen regnes i denne sammenheng som et organ). 
Det nasjonale (Kirkemøtet/Kirkerådet) for Kirkerådets administrasjon, biskop og dens 
rådgivere og proster.  
Det regionale (prostistyre ref. spørsmål 1) er arbeidsgiver for alle andre ansatte. 
 
18  I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i 

organiseringen av arbeidsgiveransvaret? 



Svar: I liten grad. 
 
19  Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og 

andre vigslede tjenester? 
Svar: Presten og andre vigslede stillinger sitt selvstendige ansvar gitt i ordinasjon og 

tjenesteordning videreføres. De skal stå under biskopens tilsyn. Soknepresten skal 
ha fast plass i menighetsråd og prosten tilsvarende i proststyret. Prestetjenesten 
og dens utførelse ledes av prosten. 

 
20  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken?  
Svar: Kirkemøtet er kirkens øverste organ. Vedta retningslinjer som gjelder alle. 

Arbeide mot sentrale offentlige instanser, f.eks økonomi. 
 
21  Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes 

sammen? 
 
22  Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i 

kirkeordningen, herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet?   
 
23  Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? 
 
24  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og 

sammensetning?  
 
25  Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon 

skal en slik nemnd i så fall ha? 
 
26  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv 

skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 
 
27  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og 
Ungdommens kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 
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