
 

HØRINGSSVAR 

Veivalg for fremtidig kirkeordning 
Høring februar – mai 2015 

 

Opplysninger om høringsinstansen: 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon:  Mo menighetsråd 

Adresse:        Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana 

Kontaktperson:       Grethe Berntsen 

 

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. Mo menighetsråd 

behandlet denne saken i møte 22.04.2015 og vil med dette komme med vår uttalelse til høringsnotatet. 

Vi oppfatter høringen som komplisert og det er avhengighet mellom flere av spørsmålene. Vi innser at 

vi verken har tilstrekkelig med tid, kompetanse eller innsikt til å se konsekvenser av det vi evt. skulle 

mene om de enkelte spørsmål og sammenhengen mellom disse. Høringen bygger i tillegg på tidligere 

utredninger og vedtak i forbindelse med Den norske kirke som det hadde vært en stor fordel å ha 

kjennskap til. Denne kjennskapen har ikke vi i Mo menighetsråd. 

Menighetsrådet konkluderte derfor i møte 22.04.2015 med at vi ikke at vi har mulighet til å besvare alle 

spørsmål høringen omfatter. 

Menighetsrådet besluttet at vi ønsker å benytte oss av muligheten til å avgi svar på deler av høringen. Vi 

ønsker å konsentrere oss om: 

- arbeidsgiveransvar i ny kirkeordning, 

- økonomiske rammebetingelser og 

- den lokale kirkes organisasjon. 

 

Arbeidsgiveransvar i ny kirkeordning 

Kirkemøtet har vedtatt at «felles arbeidsgiveransvar» er et mål i en fremtidig kirkeordning. Kirkerådet 

legger til grunn at en ordning med «felles arbeidsgiveransvar» ikke utelukker en viss fordeling av 

arbeidsgiverfunksjoner mellom organer på ulikt organisatorisk nivå i kirken. Med økt samordning av 

arbeidsgiveransvar vil en kunne styrke muligheten for samlet styring og ledelse av ansatte og oppgaver i 

menighetene. Dette støtter Mo menighetsråd. 

Et springende punkt er biskopens rolle som leder av prestetjenesten i bispedømmet. Bispemøtet har tatt 

til orde for at biskopens rolle som leder av prestetjenesten bør videreføres på samme måte i en fremtidig 

kirkeordning.  Dette støtter Mo menighetsråd. 

Økonomiske rammebetingelser 

I tillegg til dagens ordning finnes det ulike modeller for finansieringen av Den norske kirkes 

virksomhet. I høringsnotatet er nevnt: 

- Ordning med medlemsavgift - en slik ordning innebærer at kirkemedlemmene betaler en årlig avgift til 

Den norske kirke. 

- Ordning med livssynsavgift - en slik avgift kreves inn over skatteseddelen, og betales av alle. 



- Kombinasjonsløsninger - kombinasjon av offentlig finansiering og en medlemsavgift. 

 

Kirkerådet mener en fortsatt finansiering av Den norske kirke over kommunale og statlige budsjetter er 

den beste til å sikre en bred folkekirke med en kirkelig nærhet og tilstedeværelse i alle lokalsamfunn. 

Dersom finansieringsordningen endres av de politiske myndigheter, er en livssynsavgift det mest 

aktuelle alternativet. Dette støtter Mo menighetsråd. 

Den lokale kirkes organisasjon 

Mo menighetsråd mener at soknet fortsatt skal være den grunnleggende enhet i Den norske kirke og at 

menighetsrådet er soknets basisorgan. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet 

når det ikke er fastsatt at andre har denne myndigheten.  

Dagens organisering med mange fellesråd gjør arbeidet ressurskrevende. Vi mener at Den norske kirke 

har muligheter for ressursbesparelse ved å gjøre fellesrådene større. Vi mener kommunereformen, med 

sammenslåing til større kommuner, bør være retningsgivende for de nye kirkelige fellesrådene og 

inndeling bør så lang som mulig følge de nye kommunegrensene.  


