
VEIVALG 

FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING 

Svar på høringsspørsmål 

1. Det bør ikke gjøres endring av oppgave og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt 

nivå. Slike endringer kan føre til at den Norske Kirke vil kunne gå i forskjellige retninger rundt 

omkring i landet. 

2. Dagens finansieringsordning synes god. 

3. Dersom dagens finansieringsordning faller bort bør menighetene finansieres med bidrag fra 

medlemmer i menigheten som trekkes fra på skatten. Slik finansieringsmodell kan styrke 

samhold i menigheten. 

4. Det kan være vanskelig å endre kirkestrukturen for å få til en redusering av kostnadene, men 

man må heller se på byråkratiet og på omfang av kostbare, store konferanser. Aktiviteter i 

kirken må over tid også i større grad trolig bæres av frivillige. 

5. Ser ingen grunn for at soknestørrelse og inndeling skal endres i en fremtidig kirkeordning, 

men det må likevel være rom for endringer som synes naturlig i de enkelte områder. Derfor 

bør det ikke være regelverk som hindrer en eventuell slik endring/tilpasning. 

6. Ordningen med menighetsråd og fellesråd må bare føres videre hvis det er naturlig med en 

ordning med to organer i sognet. 

7. Størrelsen på fellesorganet vil være avhengig hvor finansieringen kommer fra. Med 

kommunal finansiering bør det være kommunalt nivå. 

8. Dersom ordningen videreføres bør flere oppgave overføres til menighetene slik at 

menighetene har større styring med egen aktivitet. 

9. All virksomhet i sognet bør ikke underlegges sognets organer. Prestetjenesten må ha ledelse 

gjennom bispkoppen for å sikre en enhetlig kirke. 

10. Daglig ledelse i soknet må organiseres ut fra det som fungerer godt lokalt uten at det legges 

firkantige føringer på hvordan det skal gjøres. 

11. Biskopen skal ha ansvar for at ord og sakramenter forvaltes riktig. Han skal derfor ha tilsyn 

med alle vigslete i bispedømmet. Praktisk arbeidsgiveransvar (lønn, skatt og pensjon) bør 

nødvendigvis ikke være under biskopen. 

12. Biskopen må ha mulighet til avskjedige vigslede personer som ikke føler de retningslinjer 

personen er pålagt å følge. 

13. Utpeking av biskopene bør skje på samme måte som i dag. 

14. Bispedømmerådet bør opprettholdes som et demokratisk nivå. For å redusere byråkratiet i 

kirken bør man se på oppgavene til bispedømmet og se hvor mye som kan sammenstilles 

med fellesrådene eventuelt andre organer.   

15. Bispedømmets primæroppgave vil være rådgiver ved ansettelse av prester. Oppgaver som er 

knyttet til det enkelte sogn bør i størst mulig grad behandles av de forskjellige sognene. 

16. De bør tilstrebes å ha et byråkrati organ som utøver arbeidsgiveransvaret. Dette for å 

redusere byråkratiet. Det kan være forskjellige forutsetninger som gjør at det alltid er en 

løsning som er det eneste riktige svaret. I vært tilfelle må det derfor lokalt være mulig å finne 

frem til den best egnede løsningen. 



17. Arbeidsgiverfunksjonen med ansvar for lønn, skatt og pensjon må kunne utøves av en 

profesjonell organisasjon/organ.  

18. Det bør være en fleksibel retningslinje på organisering av kirke/menighet slik at menigheten 

selv kan finne den formen som fungerer best. Det er likevel naturlig at biskopen skal lede og 

ha tilsyn med prestene, mens menigheten har ansvar for arbeidet i menigheten. Ved flere 

menigheter i kommunene har fellesrådet en støttefunksjon for å ivareta nødvendig byråkrati. 

19. Den beste måten å ivareta særpreget til prestetjenesten og andre vigslede stillinger er at 

biskopen har tilsyn og skal være ansvarlig leder. 

20. Kirkemøtet har en viktig demokratisk posisjon i kirken, men møtet må ikke drukne i 

diskusjoner om uviktige forordninger og byråkratiske retningslinjer. Slikt kan synes fjernt for 

den vanlige kirkegjenger. Møtet bør heller hjelpe til å stimulere kirkelivet i menighetene 

Norge. 

21. Kirkemøtet bør ha en så brei sammensetning som i dag. 

22. Kirkemøtet fungerer som menighetens øverste organ og bør sikre at menighetene har en 

enhetlig liturgi. Videre bør oppgaven være å hjelpe til og motivere menighetene slik at den 

Norske Kirke blir ei god folkekirke. 

23. Biskopene bør være styrt av flertallet i bispekollegiet. 

24. Synes Kirkerådets funksjon og sammensetning er grei. Det er viktig å videreføre rådet på 

samme måte uten å legge til nye byråkratiske forordninger, men oppfordre til at man kan 

benytte hodet og gjøre tilpasninger i sammensetningen dersom det føles riktig. 

25. Lærenemnden bør avvikles og for fremtiden ivaretas av bispemøtet. 

26. Samisk kirkeliv bør ivaretas på samme måte som i dag hvor samisk kirkeråd forblir et råd 

under Kirkemøtet. 

27. Ungdommens kirkemøtes funksjoner videreføres som i dag. 


