
Veivalg for fremtidig kirkeordning – høringssvar fra Fagerborg 

menighet 

Spørsmål 1 

Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og 

nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

Ja. 

Det bør gis mer myndighet til sognet, og mindre til sentrale ledd. Menighetsrådets innflytelse over 

ansettelser styrkes, særlig presteansettelser. 

Spørsmål 2 

Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den beste til å 

sikre en bred folkekirke? 

Ja. 

Spørsmål 3 

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

høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet. 

Livssynsavgift for alle borgere uansett livssynstilhørighet anbefales. Medlemsavgift anbefales ikke. 

Det vil i alvorlig grad forringe en landsdekkende folkekirke.  

Spørsmål 4 

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

 

Spørsmål 5 

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

kirkeordning? 

 

Spørsmål 6 

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

Ja, men dette forutsetter at mer myndighet tillegges menighetsrådet.  

 

Spørsmål 7 



Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge (kommunenivå eller 

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

På kommunenivå.  

 

Spørsmål 8 

Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom menighetsråd og 

fellesråd? 

Ja, under henvisning til at menighetsrådets myndighet skal styrkes.  

 

Spørsmål 9 

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

Ja, men dette skal ikke gå på bekostning av biskopens tilsynsrolle, jfr spørsmål 11.  

 

Spørsmål 10 

Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

Den daglige ledelse bør normalt ikke tillegges sognepresten. Her støtter vi 2C (s. 50) i Veivalg. 

 

Spørsmål 11 

Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning? 

Biskopen skal ha fag- og tilsynsansvar for prestene.  

 

Spørsmål 12 

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

Biskopen bør, når det gjelder utøvelse av liturgiske og kirkelige handlinger, ha utstrakt 

godkjenningsmyndighet for planer og ordninger i menighetene, og ha myndighet til å gi prester, 

øvrige vigslede medarbeidere og sognets organer bindende pålegg.  

 

Spørsmål 13 

Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning? 



Bispestillingen lyses ut. For øvrig videreføres dagens ordning, med den endring at menighetsrådenes 

synspunkter vektlegges i større grad enn nå.  

 

Spørsmål 14 

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

bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen? 

Ja, biskopen bør ha et organ på sitt nivå, som en demokratisk forankring.  

Spørsmål 15 

Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet skal gi innspill til kirkerådet. 

Spørsmål 16 

Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver, og hvilket organ bør dette i såfall være? 

Ja, og dette skal være fellesrådet. Her følger vi anbefalingen til B (s.76) i Veivalg.  

Spørsmål 17  

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

sammenheng som et organ) 

Fellesrådet har arbeidsgiveransvar, og menigheten har arbeidsgiveransvar for lokalt ansatte. 

Spørsmål 18 

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

arbeidsgiveransvaret? 

I stor grad. 

Spørsmål 19 

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

tjenester? 

Gjennom biskopens ordinasjon,vigsling og tilsyn, samt gjennom menighetsrådets vedtatte planer og 

føringer. 

 

Spørsmål 20 

Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken? 

 



Spørsmål 21 

Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen? 

 

Spørsmål 22 

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

forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet? 

 

Spørsmål 23 

Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? 

 

Spørsmål 24  

Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning? 

 

Spørsmål 25 

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

ha? 

 

Spørsmål 26 

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

kirkeordning? 

 

Spørsmål 27 

Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens kirkemøte skal 

ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 

 


