
 

HØRINGSSVAR 

Veivalg for fremtidig kirkeordning 
Høring februar – mai 2015 

 

 

Opplysninger om høringsinstansen: 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Gol kyrkjeleg fellesråd – (Svaret er utarbeida i 

samarbeid med Gol sokneråd og Herad sokneråd.) 

Adresse: Gamlevegen_4, 3550 Gol 

Kontaktperson: Anne Gerd Jorde - kyrkjeverje 

 

Høringsspørsmålene 

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

nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

 

Svar: JA. Soknet styrkes som grunnenheten i kirka. Arbeidsgiveransvaret legges til prostinivå, og blir 

felles for alle tilsatte. Stikkord er nærhet til menighet og kommune, robusthet og fleksibilitet i 

utnytting av ressurser (menneskelig, materielt og økonomisk). 

 

 

 

2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den 

beste til å sikre en bred folkekirke? 

 

Svar: JA. Vi er enige i Kirkerådet sin vurdering. Dagens ordning føres videre 

 

 

3  Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil 

høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.   

 

Svar: Livssynsavgift over skatteseddelen. Medlemsavgift blir for usikkert og inntektene vil bli redusert dersom  

mange melder seg ut av kirka. Med livssynsavgift er alle med og bidrar. 



 

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

 

Svar: Strukturen kan forenkles, men ikke på lokalt nivå. Soknet er viktig og er selve grunnmuren i kirken. Lokalt  

engasjement er viktig. Sammenslåing av kommuner vil føre til større enheter og færre fellesråd, dersom 

Kommunereformen  blir gjennomført. 

 

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

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Avhenger av hvilke oppgave og ansvar soknene får. Se  også svar på spm. 4. Soknerådet  er 

forøvrig  enige i Kirkerådet sin foreløpige vurdering. 

 

 

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

 

Svar: JA. To organer for soknet, som nå. Blir det ett organ mister en nærhet, og det blir mye mer arbeid for de 

som skal sitte i organet. Soknerådet går for kirkerådets flertallinnstilling (alt A). 

 

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

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

 

Svar: Kommunalt nivå, eventuelt interkommunalt der fellesorganet blir for lite. 

 

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

menighetsråd og fellesråd? 

 

Svar: Soknet bør styrkes og gis mer myndighet. Først og fremst har soknet et ansvar i forhold til 

kirkelovens § 9, men bør også gis mer vekt og innflytelse i tilsettingssaker selv om de ikke har 

ansettelsesmyndighet. Soknet har et viktig ansvar i menighetsbyggende arbeid. 

 

 

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: Kirkevergen har ansvar for det administrative og økonomiske, mens presten har lederansvaret for den 

åndelige og pastorale tjenesten. Da kan begge funksjonene i samarbeid utføre oppgaver med sin kompetanse. 

 

11  Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?  

 

Svar: Biskopen er den åndelige lederen som skal ha tilsyns, fag – og rådgiveransvaret for alle kirkelig 

ansatte i bispedømmet, med et særlig ansvar for de vigslede gruppene. Biskopene skal ha 

læreansvaret og se til at gudstjenesteliv, forkynnelse og sakramentsforvaltning skjer på riktig 

måte. 



 

 

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

 

Svar: Biskopen må godkjenne tilsettinger i vigslede stillinger. Biskopen skal være den som ordinerer og 

vigsler. Biskopen skal også ha myndighet til å tilbakekalle de fullmakter som er gitt ved ordinasjon 

og vigsling. Visitaser skal også i framtiden være en av måtene biskopen utfører sitt tilsyn på. 

 

 

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

 

Svar: Dagens ordning. Kirkerådet tillsetter. 

 

 

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

være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?  

 

Svar: Bispedømmerådet bør ikke opprettholdes, da oppgavene faller bort dersom prostinivået får 

arbeidsgiveransvaret. Stab på bispekontoret. 

 

15  Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet?  

 

Svar: Se svar på spørsmål 14. 

 

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

 

Svar: JA. Prostinivået. Den  geistlige linjen blir ivaretatt gjennom prosten. Det blir et robust organ med 

fleksibilitet i forhold til å utnytte ressursene på en god måte.  

 

 

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

denne sammenheng som et organ). 

 

Svar: Det daglige ansvaret kan delegeres til sokneråd/fellesråd, mens arbeidsgiverfunksjoner fortsatt 

vil ligge på prostinivå. 

 

 

 

 

18  I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i organiseringen av 

arbeidsgiveransvaret? 

 

Svar: NEI, det bør ikke åpnes opp for dette pga uforutsigbarheten det kan føre til.  

 

 

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

tjenester? 

 

Svar: De vigslede er forpliktet på sin ordinasjon/vigsling til å ivareta særpreget og det åndelige virket  i 

sin kirke. Ingen andre enn biskopen kan overprøve dette. Biskopen bestemmer forordnede 

gudstjenester. Det må legges til rette for faglig og åndelig fordypning. 



 

20  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken?  

 

Svar: Kirkemøtets rolle i kirken bør være som i dag. 

 

21  Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen? 

 

Svar: Kirkemøtet består av representanter fra prostiet. Prostirådet må bestå av representanter fra 

sokneråda.  

 

 

22  Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i kirkeordningen, 

herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet?   

 

Svar: Bispemøtet har en viktig rolle i lære og liturgi, og forbereder saker til Kirkemøtet. 

 

23  Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? 

 

Svar: Preses 

 

 

24  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning?  

 

Svar: Som i dag 

 

 

25  Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en slik nemnd i 

så fall ha? 

 

Svar: NEI, bispemøtet tar hånd om lære og liturgi. 

 

 

 

26  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal ivaretas i en 

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Som i dag. I bispedømmer der det er aktuelt ivaretas dette av en fagperson på bispekontoret. 

 

 

 

27  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens 

kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Som kirkerådet flertallsinnstilling. Videreføres og lovfestes. 
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