
 

HØRINGSSVAR 

Veivalg for fremtidig kirkeordning 

Høring februar – mai 2015 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon:  

 

MERÅKER KIRKELIGE FELLESRÅD /MENIGHETSRÅD 

Adresse:   Postboks 30, 7531 Meråker 

Kontaktperson:  Solveig Madslangrud 

 

Behandlet i menighetsrådets møte 26. mai 2015. 

 

Høringsspørsmålene 

 

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. 

    En ren medlemsavgift vil gi en usikker finansiering. Frykter for at det vil bli et medlemsras. 

 

4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet?  

 

Svar:  Mer samarbeid over soknegrenser/fellesrådsgrenser. Bedre utnytting av administrative og 

tekniske ressurser. 

   Kirkebyråkratiet på sentralt nivå kan med fordel slankes. Færre reformer. 

 

5  Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og sokneinndeling i en 

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar:  Lokale forhold som geografi og historie må vektlegges ved en endring. 

 

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:  Et fellesorgan bør følge kommunenivået eller ligge så nært kommunenivået som mulig, f.eks. 

prostinivå der det er naturlig. 

     



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

menighetsråd og fellesråd? 

 

Svar:  NEI 

    Menighetsrådet bør ha ansvar for det menighetsbyggende arbeidet. 

  Fellesrådet bør ha økonomi- og personalansvar og ansvar for forvaltning av kirkebygg og 

anlegg. 

 

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

 

Svar:  NEI 

 

10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

 

Svar:  Soknet må ha en daglig leder som tar seg av de administrative oppgavene. 

  Soknepresten bør ikke være daglig leder. Prestens hovedoppgave må være å ha ansvar for den 

kirkelige virksomheten, kirkelige handlinger, diakoni og det åndelige livet i menigheten. 

  Ansvaret for organisering av kirkekaffe og vasking av konfirmantkapper kan ikke være 

prestens hovedoppgave. 

 

11  Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?  

 

Svar:  Biskopen må fortsatt ha tilsynsansvar og fungere på samme måte som i dag. 

 

13  Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning? 

 

Svar:  Det bør innføres en ren valgordning for biskoper. 

 

14  Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva skal i så fall 

være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?  

 

Svar:  Bispedømmerådet bør bestå slik som i dag. 

 

16  Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være? 

 

Svar:  NEI 

 

17  I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen regnes i 

denne sammenheng som et organ). 

 

Svar:  Proster og prester bør ha Bispedømmerådet som arbeidsgiver. 

    Alle andre ansatte bør ha fellesrådet som arbeidsgiver. 

 

19  Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og andre vigslede 

tjenester? 

 

Svar:  Presten må få lov til å være prest og ikke være nødt til å ta seg av alle andre oppgaver som 

tillegger daglig ledelse. 

 

 

 


	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.
	En ren medlemsavgift vil gi en usikker finansiering. Frykter for at det vil bli et medlemsras.
	4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet?
	Svar:  Mer samarbeid over soknegrenser/fellesrådsgrenser. Bedre utnytting av administrative og tekniske ressurser.
	Kirkebyråkratiet på sentralt nivå kan med fordel slankes. Færre reformer.
	5  Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning?
	Svar:  Lokale forhold som geografi og historie må vektlegges ved en endring.
	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:  Et fellesorgan bør følge kommunenivået eller ligge så nært kommunenivået som mulig, f.eks. prostinivå der det er naturlig.
	8  Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd?
	Svar:  NEI
	Menighetsrådet bør ha ansvar for det menighetsbyggende arbeidet.
	Fellesrådet bør ha økonomi- og personalansvar og ansvar for forvaltning av kirkebygg og anlegg.
	9  Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets organer?
	Svar:  NEI
	10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres?
	Svar:  Soknet må ha en daglig leder som tar seg av de administrative oppgavene.
	Soknepresten bør ikke være daglig leder. Prestens hovedoppgave må være å ha ansvar for den kirkelige virksomheten, kirkelige handlinger, diakoni og det åndelige livet i menigheten.
	Ansvaret for organisering av kirkekaffe og vasking av konfirmantkapper kan ikke være prestens hovedoppgave.
	11  Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?
	Svar:  Biskopen må fortsatt ha tilsynsansvar og fungere på samme måte som i dag.
	13  Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning?
	Svar:  Det bør innføres en ren valgordning for biskoper.
	14  Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva skal i så fall være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?
	Svar:  Bispedømmerådet bør bestå slik som i dag.
	16  Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være?
	Svar:  NEI
	17  I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen regnes i denne sammenheng som et organ).
	Svar:  Proster og prester bør ha Bispedømmerådet som arbeidsgiver.
	Alle andre ansatte bør ha fellesrådet som arbeidsgiver.
	19  Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og andre vigslede tjenester?
	Svar:  Presten må få lov til å være prest og ikke være nødt til å ta seg av alle andre oppgaver som tillegger daglig ledelse.

