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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

 Høringsuttalelse: VEIVALG for fremtidig kirkeordning. 

 Tananger menighetsråd, Sola kommune. 

 

 Tananger menighetsråd (TMR)har valgt ut og svart på enkelte spørsmål i høringsdokumentet. 

 

 Kap.3. 

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

 regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

 Kirka er både en organisasjon og en organisme. Tananger menighet ønsker at den lokale 

 menighet i størst mulig grad skal forholde seg til organismen. Forstått som at vi kan ha fokus på 

 menighetsbyggende arbeid. 

              Den nåværende oppgave – og  myndighetsfordeling  mellom de ulike nivåer og organer bør i  

             hovedtrekk videreføres.  

 

 Kap.5. 

 SP.5 .Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og 

 sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning? 

 Sokna må være store nok til at det kan etableres stabsfellesskap av en slik størrelse at det kan 

 tilsettes daglig leder. Sammenslåing av sokn må ses i lys av dette og der en finner det naturlig. 

 Robuste sokn er viktig for å rekruttere og ivareta frivillige som gjør tjeneste i menighetene. 

  

 TMR er enig i kirkerådets foreløpige vurdering der det er soknet som er den grunnleggende enhet i  

 Den Norske Kirke. Kirkeordningen bør fastsette visse kriterier for hensiktsmessige størrelse på sokn, 

 men en bør ikke ta en fullstendig gjennomgang av soknestørrelsen nå. 

 

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

 TMR ønsker at ordningen med to organer videreføres og at menighetsrådet fortsatt skal ha  

virksomhetsansvar for arbeidet i soknet. 

 

 Sp.7.  Hvis ordningen videreføres :På hvilket nivå bør fellesorganet ligge? 

 Fellesorgan for flere sokn bør ligge på kommunenivå, i fellesrådet. 

 

 Sp.8. Hvis ordningen videreføres : Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen 

 mellom menighetsråd og fellesråd? 

 TMR mener at fordelingen av oppgavene kan være som det er nå.  

 

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

 TMR mener alle ansatte bør ha samme arbeidsgiver. TMR tar ikke stilling til hvilket organ dette skal 

 være.  

 

 

 Tananger 12. mai 2015 

 

 For Tananger menighetsråd 

 Randi Lundberg Tveit 

 


