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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: Greverud menighetsråd 

Adresse: Skiveien 178, 1415 Oppegård, postadresse: Greverud menighet, Pb 69, 1416 Oppegård 

Kontaktperson: Anders R. Johansen 

Annet: Greverud menighetsråd har forholdt seg til 3 av høringsspørsmålene da disse ble ansett 

som mest relevant å gi tilbakemelding på.  
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Høringsspørsmålene 

 

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

 

Svar: A) Et flertall i Kirkerådet mener at ordningen med to organer for soknet bør videreføres 

og at menighetsrådet fortsatt skal ha virksomhetsansvar for arbeidet i soknet (s. 47 i 

Veivalg feb.2015). 

 

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

menighetsråd og fellesråd? 

 

Svar: Greverud MR ønsker at menighetsrådet skal ha større autonomi og ha mer innflytelse i forhold til 

ansettelsesforhold av alle kirkelige ansatte, inkludert prester.  

 

10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

 

Svar: 1A) Et flertall i Kirkerådet mener all virksomhet i soknet bør inkluderes i styrings- og 

ledelsesansvaret for soknets organer. Det bør etableres ordninger for daglig ledelse som også 

inkluderer prestetjenesten (s.75 i Veivalg feb.2015).  

Og, 2A) Dersom prestetjenesten inkluderes i soknets virksomhetsansvar mener et flertall i Kirkerådet 

at presten kan, men ikke må, gis rollen som daglig leder i en fremtidig kirkeordning (s.75 i Veivalg 

feb.2015). 

 

 


