
Til Kirkerådet 
 
VEIVALG for fremtidig kirkeordning – høringsuttalelse fra Skjold menighet 
i Fana prosti  
 
Generelle kommentarer 
Det har vært interessant å lese høringsnotatet fra Kirkerådet, og også nyttig å 
høre og lese innspill fra ulike aktører som har engasjert seg i diskusjonene om 
hvilke ordninger som er best for den norske kirke.  
 
Nå trenger den norske kirke ro og tid for å finne ut av hva som er kloke valg for 
dagens og fremtidens kirkeordning. De siste årene har det vært overveldende 
mange reformer og høringer, der menighetsrådet har blitt bedt om å uttale seg. 
Det kan være fristende å omtale dette som en form for reformtretthet. Siden 
forkynnelsen og alle møtepunkt skjer lokalt, er det derfor et naturlig spørsmål 
om menighetsrådets oppmerksomhet de senere årene har vært mer på 
administrasjon av reformer som er initiert utenfra enn på kjernevirksomheten, 
jfr Kirkelovens § 9 som er å bidra til at det åndelige arbeidet i Guds rike i Skjold 
blir styrket. 
 
Vi har valgt å svare på noen av de 27 spørsmålene i høringsnotatet. Flere av 
problemstillingene er viktige, men vi har ikke forutsetninger for å svare på alle 
spørsmålene.   
 
Spørsmål 1. 
Vi støtter Kirkerådet flertall om at den nåværende oppgave- og 
myndighetsfordeling mellom de ulike nivåer og organer i hovedtrekk bør 
videreformidles. 
 
Spørsmål 2 og 3. 
Vi er enige i Kirkerådets foreløpige vurdering, og mener at dagens 
finansieringsordning må fortsette, og vi ser ingen andre alternativ.  
 
Spørsmål 4. 
Det kan ha sine fordeler å lage mer forenklede løsninger og en mer oversiktlig 
struktur enn i dag. Å samle alle hos en arbeidsgiver kan være en god ide, men et 
flertall i Skjold menighetsråd støtter ikke tanken om at den ene arbeidsgiver skal 
være Fellesrådet. Etter vårt syn er det mer naturlig at Bispedømmet er den ene 
arbeidsgiveren, dersom det blir flertall for en arbeidsgiver. Dette begrunnes med 
at prestetjenesten og forkynnelsen er den overordnede funksjon i den norske 
kirke. Det må så utformes ordninger hvor deler av dagens funksjoner i 
fellesrådene fortsetter på delegasjon.  
 
Spørsmål 5. 
Som i dag. Vi støtter Kirkerådets flertall og foreløpige vurdering. Soknet må 
fortsatt være den grunnleggende enhet i den norske kirke, og vi mener dette skal 
være en selvstendig, juridisk enhet.  
 



Vi er rimelig godt fornøyd med dagens grenser for Skjold menighet, men det kan 
diskuteres om det bør sees noe på grensene i forhold til Fana menighet, da 
dagens kommunikasjon og infrastruktur er endret de senere år. Dette har vært 
diskutert tidligere. Det er i dag flere som bor i Fana, men som har valgt å gå i 
Skjold. Og det er flere som sitter i menighetsrådet i dag, og som er nominert for 
høstens valg, som bor i Fana.  
 
Vi tror stabsfellesskap er bedre når de er av en viss størrelse. Støtter kirkerådets 
flertall.  
 
Spørsmål 6. 
Støtter punkt A i kirkerådets foreløpige vurdering. Ordningen med to organer i 
soknet bør videreformidles og menighetsrådet bør fortsatt ha 
virksomhetsansvar for arbeidet i soknet.  
 
Spørsmål  7.  
Vi er noe usikre på hva som vil være best her. Dette er avhengig av hvilke valg 
som gjøres i forhold til om arbeidsgiveransvaret blir som i dag, eller om dette 
endres. Det kan og være et alternativ med en modifisert utgave av dagens 
ordning.  
 
Kapitel 8.  
Her er det ikke behov for særlig forandringer i forhold til dagens ordning, slik vi 
ser det. 
 
I forhold til spørsmålene om bispedømmerådet og biskopen er vi godt fornøyd 
med dagens ordninger, og ser ikke behov for noen endringer her. 
  
 
 
Skjold, Bergen  
11. mai  2015. 
   
Med vennlig hilsen 
 
Eva Try 
Leder Skjold menighetsråd.  


