
 

HØRINGSSVAR 

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:  

Ytterøy menighetsråd har valgt å svare på et utvalgt antall spørsmål, se nedenfor 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Ytterøy menighetsråd 

Adresse: 7629 Ytterøy 

Kontaktperson: Gunhild Mo Forberg, Leder i Ytterøy menighetsråd 

 

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:  

Ytterøy MR går for at nåværende oppgave- og myndighetsfordeling videreføres. 

 

 

 

2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den 

beste til å sikre en bred folkekirke? 

http://www.kirken.no/kirkeordning
mailto:post.kirkeradet@kirken.no


 

Svar:  

Ytterøy MR går for en ordning som i dag. 

 

 

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

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar:  

Det er for tidlig å si noe bestemt om soknestruktur og størrelse, og mener det foreløpig må være nok å fastslå at 

soknet fortsatt skal være den grunnleggende enhet i kirken - men at det på sikt bør det fastsettes visse kriterier 

for inndelingen. 

 

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

 

Svar: Ja 

 

 

12  Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god måte? 

 

Svar: Ytterøy MR mener at biskopen både må ha arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar. 

 

 

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

 

Svar:  

Gitt at dagens finansieringsløsning for Den norske kirke i grove trekk videreføres som i dag, mener Ytterøy 

menighetsråd at arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som arbeider i soknet bør legges til fellesråd justert til et 

prostinivå som i Sør-Innherad. Biskopens deltakelse må sikres i tilsettinger. 

 

 

21  Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen? 

 

Svar: 

Den norske kirke som folkekirke fordrer legitimitet i hele medlemsmassen. Ytterøy menighetsråd mener dette 

sikres best gjennom direkte valg til Kirkemøtet, og ordningen med valg i hvert enkelt bispedømme bør derfor 

beholdes og utvikles ytterligere i demokratisk retning slik at medlemmene i framtida gis reelle og tydelige 

valgalternativer. 
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