
 

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: Fyllingsdalen menighetsråd 

Adresse: Nebbeveien 20, 5144 Fyllingsdalen 

Kontaktperson: Anne Kjersti Erikstein 

 

 

 

Høringsforslag til Fyllingsdalen menighetsråd vedtatt i menighetsrådsmøte 19.5.2015: 

 

 

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

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

 

Svar: 

På kommunenivå etter kommunereformen er vedtatt. Alternativt i et fellesorgan for flere kommuner dersom 

kommunene ikke blir store nok til at en får robuste forvaltningsenheter. 

 

 

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

og fellesråd? 
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Svar: JA 

Menighetsrådet må sikres reell innflytelse på egen virksomhet både når det gjelder ansvar i den strategiske 

utviklingen av menigheten, mulighet til å påvirke hvem som tilsettes der og økonomisk handlefrihet. 

Ansvaret for det menighetsbyggende arbeidet bør entydig legges til menighetsrådet. §14 i Kirkeloven sier at 

fellesrådet skal «utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og fremme samarbeid 

mellom menighetsrådene». I en ny kirkeordning bør det presiseres hva som menes med denne formuleringen. 

 

 

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

 

Svar: JA 

Det er avgjørende at alle tjenestegrupper underlegges en samlende ledelse, men dette forutsetter at den 

daglige ledelse i soknet innehas av en person med tilstrekkelig kirkefaglig og ledelsesfaglig kompetanse, 

personlig egnethet og med en tydelig forpliktelse på kirkens oppdrag.  

Det må presiseres at styrings- og ledelsesansvaret skal sikre kvaliteten og den faglige selvstendigheten til de 

vigslede tjenester og prestens særlige ansvar for forkynnelse og sakramentsforvaltning. Ved konflikt mellom 

daglig leder og prest i spørsmål som har læremessig implikasjoner, må saken kunne løftes til biskopen. 
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