
FREMTIDIG KIRKEORDNING – HØRINGSSVAR FRA PORSANGER MENIGHETSRÅD 

 

Kapittel 1:  

BAKGRUNN FOR HØRINGEN  

Ingen spørsmål å besvare. 

Kapittel 2: 

UTGANGSPUNKTER FOR NY KIRKEORDNING 

Ingen spørsmål å besvare. 

Kapittel 3: 

FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 

Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom 

lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

- Vi ønsker styrking av regionalt nivå, dvs. bispedømmerådsnivå. 

Begrunnelse: 

Kapittel 4: 

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

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 som kreves inn over skatteseddelen. 

Begrunnelse: 

Trygg løsning for en bredest mulig folkekirke. 

Spørsmål 4. Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli 

rasjonalt utnyttet? 

- Arbeidsgiveransvar og andre administrative oppgaver skyves oppover i systemet. Alt 

annet enn midler til begravelse skal gå gjennom kirkestrukturen. 

 



Kapittel 5: 

DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE 

Spørsmål 5. Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og 

sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning? 

- Vi støtter Kirkerådets vurdering og vil ikke foreslå dette før kommunereformen vedr. 

færre og større kommuner. 

Spørsmål 6. Bør ordningen fra to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) 

videreføres? 

- Ja. 

Spørsmål 7. Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge 

(kommunenivå eller annet nivå f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)? 

- Kommunenivå, og dersom det blir kommunesammenslåinger må prostiets grenser 

legges etter det.  

Spørsmål 8. Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen 

mellom menighetsråd og fellesråd? 

- I store geografiske kommuner med mange sokn må menighetsrådene ha mer 

økonomisk styring. Eller så blir avstandene for stor til fornuftig ledelse.  

Spørsmål 9. Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til 

soknets organer?  

- Nei. 1 B: Et mindretall i kirkerådet mener prestetjenesten fortsatt bør ha en egen 

styrings- og ledelsesstruktur.  

Spørsmål 10. Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres?  

- For å ha størst mulig fleksibilitet vil vi at presten kan være daglig leder i soknet. 

Grunner i at det er tjenlig med egen ledelsesstruktur for prest. Altså 1 B: Et mindretall 

i kirkerådet mener prestetjenesten fortsatt bør ha en egen styrings. Og 

ledelsesstruktur. Fordi det har vært en tendens der det kan være vanskelig og finne 

høvelig kompetanse. Det understrekes av samme kompetanse.   



 

Kapittel 6: 

BISKOP OG BISPEDØMME 

Spørsmål 11. Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning? 

- A: Et flertall i Kirkerådet mener biskopen bør lede prestetjenesten og utøve 

arbeidsgiverfunksjoner overfor prestene.  

Spørsmål 12. Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god 

måte? 

- Arbeidsgiveransvar, prostene og visitas Punkt A side 57. 

Spørsmål 13. Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning? 

- Støtter alternativ A: Et flertall i Kirkerådet mener det bør innføres ren valgordning for 

biskoper.  Valgordningen tilknyttes det aktuelle bispedømmet. 

Spørsmål 14. Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og 

hva skal i så fall være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen? 

- Støtter alternativ A: Et flertall i kirkerådet mener bispedømmeområdet bør 

opprettholdes som et demokratisk valgt organ. Bispedømmerådets oppgaver må 

vurderes i lys av plasseringen av arbeidsgiveransvaret.  

Spørsmål 15. Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet?  

- Så lenge bispedømmerådet ikke har arbeidsgiveransvar for kateketer, diakoner osv. 

skal de ikke drive faglig rekrutering. I stedet styrkes og støttes funksjoner for 

menigheten og rekrutering.  

Kapittel 7: 

ARBEIDSGIVERANSVAR I KIRKEORDNINGEN  

Spørsmål 16. Bør alle ansatte har den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så 

fall være? 



- A: Et flertall i Kirkerådet går inn for at arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig tilsatte 

som arbeider i soknet legges til bispedømmerådet. Det forutsetter en delegasjon til 

instanser på soknenivå som kan ivareta daglig ledelse og andre 

arbeidsgiverfunksjoner.  

Spørsmål 17. I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? 

(Biskopen regnes i denne sammenheng som et organ).  

- Til biskop. 

Spørsmål 18. I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i 

organiseringen av arbeidsgiver ansvar?  

- Nei. 

Spørsmål 19. Hvordan bør man på best måte ivareta særpreget til prestetjenesten og 

andre vigslede tjenester? 

- Ved å beholde bispedømmerådet som arbeidsgiverinstans.  

Kapittel 8: 

ORGANISERING AV SENTRALKIRKELIGE ORGANER 

Spørsmål 20. Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken? 

- Sånn som i dag.  

Spørsmål 21. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes 

sammen?  

- Fordi Kirkemøtet har begynt å bestemme kirkens lære bør antallet teologer styrkes.  

Spørsmål 22. Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i 

kirkeordningen, herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet? 

- 1: Kirkerådet mener Bispedømmet også i fremtidig kirkeordning bør være et sentralt 

organ med ansvar for å samordne de oppgaver som er tillagt de enkelte biskopene 

samt ivareta helhetskirkelige spørsmål. 



- A: Et flertall i Kirkerådet legger til grunn for at man viderefører ordninger der 

Kirkerådet er ansvarlig for all forberedelse og oppfølging av saker som hører inn 

under Kirkemøtets myndighet, men at reglene for behandling av lære- og liturgisaker 

gjennomgås. I lære- og liturgisaker skal Kirkerådet forelegge saken for Bispemøtet, 

som uttaler seg. Bispemøtets uttalelse skal tillegges særlig vekt i Kirkerådets 

behandling, og den skal følge saken til Kirkemøtet.   

Spørsmål 23. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? 

- 2: For å ivareta biskopens selvstendige rolle bør Bispemøtets preses gis rollen til å 

ivareta arbeidsgiverfunksjoner for de øvrige biskopene.  

Spørsmål 24. Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og 

sammensetning?   

- 1A: Et flertall i Kirkerådet mener Kirkerådet i dag har et passende antall medlemmer. 

For å ivareta en geografisk spredning bør bestemmelsen om at hvert bispedømme 

skal ha minst én representant i Kirkerådet opprettholdes. 

- 3B: Et mindretall i Kirkerådet mener at det demokratisk valgte rådsorganet fortsetter 

å hete Kirkerådet, mens det administrative sekretariatet bytter navn for å 

tydeliggjøre skillet mellom det valgte organ og administrativt nivå.  

Spørsmål 25. Bør ordningen med egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en 

slik nemnd i så fall ha? 

- B: Et mindretall i Kirkerådet mener Den norske kirkes lærenemnd bør videreføres som 

et sentralkirkelig organ med samme funksjoner som i dag. 

Spørsmål 26. Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal 

ivaretas i en fremtidig kirkeordning?  

- Støtter kirkerådets foreløpig vurdering side 17. 

Kirkerådets foreløpige vurdering: Samisk kirkeråd bør forbli et råd under Kirkemøtet 

og medlemmene oppnevnes som i dag. Det bør i framtiden utredes muligheten for et 



fellesmøte for samisk kirkeliv som velger representanter til de tre nordligste 

bispedømmerådene.  

Spørsmål 27. Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og 

Ungdommens kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 

- Støtter Kirkerådets foreløpige vurdering side 18. Kirkerådets foreløpige vurdering: Det 

kirkelige ungdomsdemokrati bør regelfestes som en del av kirkeordningen vedtatt av 

Kirkemøtet. Ungdommens kirkemøtes funksjoner videreføres som i dag. 

 


