
ØRINGSSVAR 

Veivalg for fremtidig kirkeordning 
Høring februar – mai 2015 

 

Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en 
rekke temaer og veivalg for den fremtidige kirkeordningen med i alt 27 spørsmål.  

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen: www.kirken.no/kirkeordning  

Høringsinstansen gjøres oppmerksom på at spørsmålene står i et visst forhold til hverandre, noe som er 
påpekt i teksten.  

Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. 

Høringssvar bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.  

(Skriv gjerne inn svarene i denne Word-fila og send den som vedlegg til epost). 

 

Opplysninger om høringsinstansen: Østerås menighetsråd 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Østerås menighet  

Adresse: Ovenbakken 10, 1361 Østerås 

Kontaktperson: Elisabeth Ødemark 

Østerås menighetsråd har valgt å svare på følgende spørsmål: 1 – 8, 10 og 
16.   
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: Østerås MR mener at oppgaver og myndighetsfordeling mellom de ulike nivåene bør justeres slik    
          at den lokale menighet styrkes. 
 
2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den 

beste til å sikre en bred folkekirke? 
 
Svar: Østerås MR mener at en fortsatt finansiering av Den norske kirke over kommunale og statlige 

budsjetter er den beste til å sikre en bred folkekirke med en kirkelig nærhet og tilstedeværelse i alle 
lokalsamfunn.  
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3  Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil 
høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.   

 
Svar: Endres finansieringsordningen av de politiske myndigheter, mener Østerås MR at en 

livssynsavgift over skatteseddelen er det beste alternativ.  
 
4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet?  
 
Svar: Østerås MR mener at soknet skal være den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Det er lokalt 

menighetsbygging skjer. Østerås MR tror at det må være lønnet personale som er med å ivareta 
soknets oppgaver og som støtter opp under engasjement til frivillige og som samvirker med 
menighetsrådet.    

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

fremtidig kirkeordning? 
 
Svar: Østerås MR har ikke synspunkter på kriterier for soknestørrelse og sokneinndeling i en fremtidig 

kirkeordning.   
 
6  Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres?  
 
Svar: Østerås MR tror at det må være et regionalt organ på kommunenivå som ivaretar soknets 

interesser overfor kommunen dersom dagens finansieringsordning fortsetter. 
 
7  Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge 

(kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)?  
 
Svar: Østerås MR mener fellesorgan for flere sokn bør ligge på bispedømmenivå og at det finnes et 

prostiråd som sørger for kontakt med det kommunale systemet dersom dagens finansieringsordning 
fortsetter.    

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

menighetsråd og fellesråd? 
 
Svar: Østerås MR mener at menighetsrådet skal være soknets primærråd som tar avgjørelser og opptre 

på vegne av soknet. Østerås MR mener at det er viktig å styrke menighetsrådet slik at dette rådet 
får reell innflytelse på avgjørelser som gjelder soknet. 

       Menighetsrådet må ha styringsredskap som muliggjør oppfølging av virksomhetsansvaret som 
ligger til dette rådet. 

 
 
10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 
 
Svar: Østerås MR tror det er viktig å utvikle tydelige og forutsigbare ordninger for lokal daglig ledelse i 

soknet. En daglig leder som har ansvar for virksomheten i det enkelte sokn, som leder de ansatte på 
vegne av bispedømmerådet og fellesrådet og som er daglig leder for menighetsrådet virksomhet.  

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

 



Svar: Dersom alle ansatte skal ha samme arbeidsgiver, mener Østerås MR at arbeidsgiveransvaret bør 
ligge i bispedømmerådet og bispedømmerådet delegerer oppgaver til soknet. 

 
 
 
 
 
 
 

 


	1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?
	Svar: Østerås MR mener at oppgaver og myndighetsfordeling mellom de ulike nivåene bør justeres slik
	at den lokale menighet styrkes.
	2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den beste til å sikre en bred folkekirke?
	Svar: Østerås MR mener at en fortsatt finansiering av Den norske kirke over kommunale og statlige budsjetter er den beste til å sikre en bred folkekirke med en kirkelig nærhet og tilstedeværelse i alle lokalsamfunn.
	3  Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.
	Svar: Endres finansieringsordningen av de politiske myndigheter, mener Østerås MR at en livssynsavgift over skatteseddelen er det beste alternativ.
	4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet?
	Svar: Østerås MR mener at soknet skal være den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Det er lokalt menighetsbygging skjer. Østerås MR tror at det må være lønnet personale som er med å ivareta soknets oppgaver og som støtter opp under engasjement til...
	5  Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning?
	Svar: Østerås MR har ikke synspunkter på kriterier for soknestørrelse og sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning.
	6  Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres?
	Svar: Østerås MR tror at det må være et regionalt organ på kommunenivå som ivaretar soknets interesser overfor kommunen dersom dagens finansieringsordning fortsetter.
	7  Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge (kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)?
	Svar: Østerås MR mener fellesorgan for flere sokn bør ligge på bispedømmenivå og at det finnes et prostiråd som sørger for kontakt med det kommunale systemet dersom dagens finansieringsordning fortsetter.
	8  Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd?
	Svar: Østerås MR mener at menighetsrådet skal være soknets primærråd som tar avgjørelser og opptre på vegne av soknet. Østerås MR mener at det er viktig å styrke menighetsrådet slik at dette rådet får reell innflytelse på avgjørelser som gjelder soknet.
	Menighetsrådet må ha styringsredskap som muliggjør oppfølging av virksomhetsansvaret som ligger til dette rådet.
	10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres?
	Svar: Østerås MR tror det er viktig å utvikle tydelige og forutsigbare ordninger for lokal daglig ledelse i soknet. En daglig leder som har ansvar for virksomheten i det enkelte sokn, som leder de ansatte på vegne av bispedømmerådet og fellesrådet og ...
	16  Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være?
	Svar: Dersom alle ansatte skal ha samme arbeidsgiver, mener Østerås MR at arbeidsgiveransvaret bør ligge i bispedømmerådet og bispedømmerådet delegerer oppgaver til soknet.

