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HØRINGSSVAR – VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING. 

Nordre Ål menighetsråd har behandlet spørsmålsstillingene i Høringsnotatet ut fra det som ligger oss 

sterkest på hjertet.  Derfor har vi begrenset oss til å ta for oss kapittel 3 og kapittel 5. 

 

KAPITTEL 3:               

FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 

Vår vurdering av dette er: 

Nordre Ål menighetsråd mener at oppgaver og myndighetsfordeling mellom de ulike nivå bør 

justeres slik at den lokale kirke styrkes. 

Høringsspørsmål 1 

 

 

Høringsspørsmål 2 

Nordre Ål menighetsråd deler Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den beste 

til å sikre en bred folkekirke. 

 

Høringsspørsmål 3 og 4 

Kirken bør etter vår mening avvente dette og se det an. Dersom det skulle bli endringer, må saken tas 

opp til drøfting da. 

 

 

KAPITTEL 5: 

DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE 

 



Høringsspørsmål 6  

Vi mener ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) bør videreføres. 

 

Høringsspørsmål 7 

Om denne ordningen videreføres bør fellesorganet for flere sokn ligge på kommunenivå. 

 

Høringsspørsmål 8 

Om ordningen videreføres bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen ved å drøfte profesjonalitet 

og rolleavklaring for både ansatte og tillitsvalgte i de to nivåene.  Vi ønsker videre at Menighetsrådets 

representant i Fellesrådet bør, på linje med leder og nestleder, velges for ett år av gangen.  Det er 

meget sannsynlig at FR-representanten ikke kjenner sin rolle fullt ut ved valget, og både MR og 

vedkommende bør gis mulighet til å vurdere dette etter et år.  Da unngås mulig og gjensidig mangel 

på tillit og en låsing til 4 år i rollen.   

 

Viktige saker som særlig vedgår soknet bør gis mulighet for drøfting i Menighetsrådet før vedtak 

fattes i Fellesrådet.  Dette gir åpenhet og opplevelse av faktisk medbestemmelse i prosessene.   

 

Høringsspørsmål 9 og 10  

er vi usikre på. Vi har imidlertid tanker rundt dette og vil arbeide kontinuerlig videre med dette. 

 

 

Lillehammer 27.05.2015 

 

Gunvor Kraft 

Leder  Nordre Ål menighetsråd 

 

 

 


