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Uttalelse – Veivalg for framtidig kirkeordning 
 
Vestvågøy behandlet denne i møtet den 16.04.15, FR 08/15. 
 
 

1   Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet   

     mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og   

     hvorfor? 

 
 Vestvågøy kirkelige fellesråd ønsker en fordeling på 3 nivå. De ulike nivå må få 

endret oppgaver. 
  
2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens 

finansieringsordning er den beste til å sikre en bred folkekirke? 
 
 Ja. Vi mener den beste måten å sikre en lokalt tilstedeværende kirke, er å ha en 

lokal finansiering.  Hvis vi ønsker å beholde kirkene omtrent som i dag, er dette 
den beste muligheten. Mange er kulturminner med nasjonal verdi, og viktige 
symboler lokalt, både kulturelt og landskapsmessig. Ved en lokal finansiering er 
det lettere å argumentere med dette. 

 
 Det er viktig å avklare eierskap og bruk av OVF. Dagens ordning hindrer en 

tydelig lokal finansiering av den lokale kirke, siden OVF henter verdier som 
forsvinner ut av lokalsamfunnet. Det er vanskelig å få aksept at disse midlene 
ikke kan tilfalle den lokale kirkes virksomhet og drift når fondet er så stort. 

 
3  Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, 

hvilken ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.   
 
 Vi mener den norske kirke skal arbeide for å få en livssynsavgift, hvis det er 

behov for en alternativ finansieringsform. Den er viktig med en offentlig 
politikk som legger til rette for tros- og livssynssamfunnene utøvelse. De løser 
oppgaver som staten må ha stor interesse av skal bli ivaretatt, og som er viktig 
for alle mennesker i et samfunn. 
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 Det må bli et eget spørsmål hvordan våre kirker skal ivaretas som kulturminner, 
om Den norske kirke skal finansieres gjennom livssynsavgift. Det må primært 
være den kirkelige aktivitet og de behov for rom som skal finansieres ved en 
livssynsavgift, ikke en kulturminneforvaltning. 

  
4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli 

rasjonelt utnyttet?  
  

 Vestvågøy kirkelige fellesråd ønsker samordning av arbeidsgiveransvaret for de 
ulike tjenestegrupper 

 
       Organisering lokalt må bli tilstrekkelig stor til en god og profesjonell 

forvaltning av kirkene og kirkegårdene, og et eventuelt arbeidsgiveransvar, men 
samtidig nært nok til å kjenne menighetslivet. Organet må være på 
kommunenivå for å sikre legitimitet hos kommunen som en den viktigste 
finansieringskilde. For denne problemstillingen, er kommunereformen viktig. 

  
5  Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og 

sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning? 
 
 Dette vil være avhengig av hvilke oppgaver som skal løses lokalt og hvordan 

organiseringen ellers blir. 
 
6  Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) 

videreføres?  
 
 Det må nødvendigvis ikke være 2 organ. Det må vurderes ved ny 

oppgavefordeling Den store fordelen med 2 organ for soknet, er fleksibiliteten 
det skaper i et land med store variasjoner i befolkning og geografi i det enkelte 
sokn. Soknestørrelsen kan variere og fellesrådet kan ivareta forvaltning av 
kompliserte områder som krever spesialisert kompetanse. Og samtidig nært nok 
til å kjenne på de konkrete utfordringene.  

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

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

 
 Det må være et organ på kommunenivå. Men det må arbeidets videre med 

hvordan en kan ha hensiktsmessig samdrift. Ved felles finansiering av et større 
område enn en kommune, vil kommunene ofte kalibrere seg mot den som gir 
minst overføring. Samarbeid tuftet på lokal tradisjon og kultur er mer egnet. 

 
8  Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen 

mellom menighetsråd og fellesråd? 
 
 Det vil være avhengig av oppgavefordeling mellom alle nivå og størrelse på 

soknet. 
 

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

 
 Ja. Det bør legges til soknets organer. 
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10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 
 
  Det må lages en organisasjonsplan som avklarer ledelsesstruktur. Det må gjøres 

ut fra soknet størrelse og forholdet mellom soknets organ. Det bør ikke ligge en 
automatikk daglig ledelse til en type stilling, men en vurdering ut fra 
tilgjenglige personalressurser og hvilke oppgaver som skal løses hvor, sett ut fra 
lokale forhold. 

 
 Vi har en generell byråkratisering av samfunnet som påvirker også kirken. Det 

er viktig å tenke hvordan vi binder opp de ulike stillingene. 
 
 
 

Ut fra en vurdering, valgte Vestvågøy kirkelige fellesråd å ikke gå videre med høringer. Det er så 
mange forutsetninger som ikke er avklart, at det er vanskelig å gi gode svar med uavklarte 
premisser. Det er ønskelig å velge mellom helhetlige modeller.  
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 

Anne Lise Haakestad 
Kirkeverge 


