
 

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: 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Frøyland og Orstad kyrkjelyd 

Adresse:  Orstadbakken 33,  4355 Kvernaland 

Kontaktperson: Karl Inge Lygre 

 

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:  

Arbeidsgiveransvaret for alle ansatte bør samlast på prostinivå, med stor grad av delegering av 

konkrete arbeidsgjevarfunksjonar. Opprette prostiråd og administrasjon for håndtering av 

arbeidsgjevaransvar og fellesfunksjoner for fleire sokn. 

Dvs ha 3 styrande organer i kyrkja: 

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


- Sokn 

- Prosti 

- Kyrkjeråd 

 

Fordeler med prostiråd og prosti-adm: 

- Gir mulighet for ny start 

- Gir mulighet for robuste enheter / arbeidsfellesskap 

- Sikrar samtidig nærhet til sokn ved at for eksempel ein eller to frå kvart sokneråd utgjer 

prostiråd. 

- Kommunereform kan i større grad gi samanfall mellom prosti og kommuner enn i dag 

- Slå saman oppgaver som er fordelt på flere fellesråd i dag. 

 

Det er viktig å utarbeide prosedyrer for samvirke om avgjørelser i bestemte saker, f.eks. 

tilsettingssaker. 

 Sokneråd må ha innstillingsrett for alle stillingar som har soknet som arbeidsstad. 

 Sokneråd bør ha påvirkning på stillingar på prosti-nivå.  

 Soknerådet støttar kyrkjerådets mindretallsvurdering alternativ B i høring: «Oppgaver og 

myndighetsfordeling mellom de ulike nivå bør justeres slik at den lokale kirke styrkes» 

 Begrunnelse: Sjølvstyre fører til større engasjement 

 

 Fellesråd kan oppretthaldast som et driftsstyre for kirkebygg og gravplasser. 

 

2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den 

beste til å sikre en bred folkekirke? 

 

Svar: Ja 

 Samtidig ser vi at dersom vi sjølv må betale for kyrkja, kan det skape mer engasjement og 

forpliktelse. 

 

 

3  Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil 

høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.   

 

Svar: Livssynsavgift 

 Livssynsavgift medfører at alle må betale uavhengig av kva kyrkjesamfunn / religion ein tilhøyrer. 

 Medlemsavgift kan føre til at folk melder seg ut av kyrkja for å sleppe å betale. Vi vil miste 

Folkekyrkja ved medlemsavgift. 

 Å oppfordre til aktiv givertjeneste vil bli viktigere og viktigere framover. 

 

 

4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet?  

 

Svar: Ref svar på spørsmål 1, kutte ut bispedømmeråd og størsteparten av bispedømmekontor. 

 Dersom prostiråd kan bestå av ein eller to representantar frå kvart sokneråd i aktuelt prosti, kan ein 

kutte ut eit valg kvart 4. år. (valg på bispedømmeråd) 

 Nye reformer må gjennomtenkes grundig og behov for og arbeid med statistikker og undersøkelser 

må vurderes nøye. 

 Kritisk gjennomgang av gamle/dyre kyrkjebygg som brukes lite og som koster mykje i vedlikehold: 

 Av-vigsle og selge eller så må dei som ønsker å beholde gamle kirkebygg overta ansvaret. 

 Bygge billigare nye kyrkjer, gjenbruke konsepter i staden for å bruke arkitekt og bygge unike 

kyrkjebygg kvar gong. 



 

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

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Lokal medbestemmelse og fleksibilitet 

 Enig med kyrkjerådet sin vurdering 

 

 

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

 

Svar: Sjå spørsmål 1. 

 

 

 

7  Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge 

(kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)?  

 

Svar: Prostinivå 

 

 

 

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

menighetsråd og fellesråd? 

 

Svar: Siden vi vil ha en prostimodell, er ikke spørsmålet relevant, 

 

 

9  Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets organer?  

 

Svar: 1A: all virksomhet i soknet bør inkluderes i styrings- og ledelsesansvaret for soknets organer. Det 

bør etableres ordninger for daglig ledelse som også inkluderer prestetjenesten 

 

 

10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

 

Svar: 2A: «Dersom prestetjenesten inkluderes i soknets virksomhetsansvar, mener et flertall i 

Kirkerådet at presten kan, men ikke må, gis rolle som daglig leder i en fremtidig kirkeordning.» 

 

Tilleggskommentar: 

 Mange plasser vil ikkje prest ha kapasitet til daglig ledelse. Samtidig ser vi at daglig ledelse bør 

utvikles i fleire sokn. 

 Presterollen,  daglig-lederrollen og tilsynsrollen til biskopen må avklares. 

 

 

11  Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?  

 

Svar: A: «Biskopens tilsynsfunksjon bør utvikles og tydeliggjøres både overfor prester og andre 

vigslede medarbeidere og biskopen bør lede prestetjenesten og utøve arbeidsgiverfunksjoner 

overfor prestene.» 

 

Tilleggskommentar: 

 Biskopen bør være seg bevisst at han representerer dei ulike sokn. 

 



 

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

 

Svar: Sjå svar på spørsmål 10 

 

 

 

13  Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Ren valgordning der sokneråd og prostiråd i aktuelt bispedømme har stor vekt. 

 

 

 

14  Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva skal i så fall 

være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?  

 

Svar: Bispedømmerådet legges ned, Sjå svar 1 

 

 

15  Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet?  

 

Svar:  

 

 

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

 

 Svar: Alle ansatte bør ha samme arbeidsgiver. 

 Arbeidsgjevaransvaret for alle kyrkjeleg tilsatte som arbeider i soknet legges til prostirådet. Det 

forutsetter ein delegasjon til instanser på soknenivå som kan ivareta den daglige ledelse og andre 

arbeidsgjevarfunksjoner. 

 Sokneråd må gis større innvirkning på kven som blir tilsette som prester. 

 

17  I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen regnes i 

denne sammenheng som et organ). 

 

Svar: Viser til spørsmål 16 

 

 

 

18  I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i organiseringen av 

arbeidsgiveransvaret? 

 

Svar: Det må åpnes for lokale og regionale variasjoner  

 

 

 

19  Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og andre vigslede 

tjenester? 

 

Svar:  



Ved at prosten har eit fagleg leiaransvar for prestetenesta i prostiet på vegne av biskopen og ei vegleiarrolle 

for andre funksjonar som omfatter forkynnelse og opplæring. Prosten har det avgjerande ordet når det gjeld 

det pastorale leiarskapet i kyrkjelydane. Tenesteordningar o.l. vil og vera med på å sikra den enkelte sin 

faglege sjølvstende og integritet. 

 

20  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken?  

 

Svar:  

Me må sikra at det er ei tilstrekkeleg uavhengighet mellom Kyrkjemøte og bispedømmeråd, slik at ikkje 

Kyrkjemøtet vert ein interesseorganisasjon for bispedømmeråda, men representerer og arbeider for 

heilskapen i den lokale struktur. Dette er særleg aktuelt når Kyrkjemøtet skal fordela økonomiske ressursar. 

Kyrkjemøtet må dessutan vera veldig bevisst på kven som skal betale rekninga når det gjer vedtak med 

økonomiske konsekvensar.  

 

21  Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen? 

 

Svar: Ein representant frå kvart prostiråd, som erstatning for bispedømmeråda som deltar i dag. 

 Øvrige representanter som før. 

 

 

 

22  Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i kirkeordningen, 

herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet?   

 

Svar: Nei 

 

23  Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? 

 

Svar:Nei 

 

 

 

24  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning?  

 

Svar:  

Kyrkjerådet bør ha representantar frå alle bispedømma og som i andre styresamanhengar står ansvarleg 

ovafor Kyrkjemøtet. 

 

 

 

25  Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en slik nemnd i 

så fall ha? 

 

Svar: 

 

 

 



26  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal ivaretas i en 

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Nei 

 

 

 

27  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens 

kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Den ordninga me har i dag kan vidareførast og utviklast.  
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