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HØRINGSSVAR i Veivalg for fremtidig 

kirkeordning. 

 
Svar på høringsspørsmålene: 

 

1.Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, 

regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

 
Den nåværende oppgave – og myndighetsfordeling mellom de ulike nivå og organ bør i hovedtrekk 

videreføres, men med en styrket stilling for soknets organer i tilsettinger, og all virksomhet i soknet 

bør inkluderes i styrings- og ledelsesansvaret for soknets organer. Det bør etableres ordninger for 

daglig ledelse som også inkluderer prestetjenesten.  

 

2. Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er 

den beste til å sikre en bred folkekirke? 

 

Fortsatt finansiering over kommunale og statlige budsjetter er den beste måten å sikre en 

bred folkekirke med en kirkelig nærhet og tilstedeværelse i alle lokalsamfunn. 

 

6. Bør ordningen med to organer for soknet ( menighetsråd og fellesråd ) videreføres? 

 

Vi mener at ordningen med 2 organer bør videreføres. 

 

7. Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge  

(kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)? 

 

Ordningen med det som i dag er kirkelig fellesråd for flere sokn bør videreføres. 

Normalordningen bør være at fellesrådet legges på kommunenivå. 

 



8. Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom 

menighetsråd og fellesråd? 

 

Soknet bør ha 2 organer. Det normale bør være at menighetsrådet har virksomhetsansvaret, 

mens fellesrådet er et organ som har ansvar for administrative oppgaver, strategisk utvikling, 

planlegging, personalforvaltning og økonomi på soknets vegne. 

 

9. Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings – og ledelsesansvaret til soknets 

organer? 

 

All virksomhet i soknet bør inkluderes i styrings – og ledelsesansvaret for soknets organer. 

Det bør etableres ordninger for daglig ledelse som også inkluderer prestetjenesten. 

Selvstendigheten i prestenes tjeneste med ord og sakrament, underlagt biskopens tilsyn og 

ledelse, uttrykkes i prestenes tjenesteordning. Tilsvarende gjelder tjenesteordningene for 

andre vigslede stillinger underlagt biskopens tilsyn. 

 

10. Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

 

Dersom prestetjenesten inkluderes i soknets virksomhetsansvar mener vi at presten kan, men 

ikke må, gis rollen som daglig leder i en fremtidig kirkeordning. 

 

 

 

Med hilsen 

Hobøl kirkelige fellesråd 

 

Pernille Backer Lemming 

leder  

        Jens-Henrik Skjelderup 

        kirkeverge / daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


