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Utskrift av møteprotokoll 

for 

Skedsmo menighetsråd 

 

 

Tid: 20.05.15 kl 18:30 

Sted: STEN MENIGHETSHUS 

_________________________________________________________________________ 

 

Skedsmo menighetsråd gir følgende svar på spørsmål vedrørende Veivalg for fremtidig 

kirkeordning: 

 

Spørsmål 1: Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt 

og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og 

hvorfor? 

Svar: For oss er det viktig at Den norske kirke først og fremst ledes teologisk. Biskop leder 

bispedømmet, prost leder prostiet, sokneprest leder soknet. I de tilfeller, der biskop, prost eller hhv. 

sokneprest ikke har tilstrekkelig kunnskap om økonomi, arbeidsgiveransvar eller administrasjon fra en 

eventuell tilleggsutdannelse, får de hjelp av dyktige konsulenter. Vi mener bestemt at det ville bli feil 

om en økonom fra BI eller en politiker ledet Den norske kirke, eller prostiet eller soknet! 

 

Spørsmål 2: Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den 

beste til å sikre en bred folkekirke? 

Svar: Ja, vi gjør det. 

 

Spørsmål 3: Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil 

høringsinstansen gå inn for?" 

Svar: Når den tid eventuelt kommer, at staten og kommunene ikke lenger gir 

(tilstrekkelig) tilskudd til Den norske kirke, ønsker vi heller en livssynsavgift for alle fremfor en 

medlemsavgift. Med livssynsavgift mener vi at alle skatteytere må betale, men de får velge om 

livssynsavgiften skal gå til Den norske kirke eller til en annen godkjent livssynsorganisasjon. 

Staten må bygge på livssyn generelt og alle skatteytere må bidra til dette. 

 

Spørsmål 6: Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og 

fellesråd) videreføres? 

Svar: Vi ønsker å fortsette med ordningen menighetsråd og fellesråd. 

 

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

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

Svar: På kommunenivå, i de tilfellene det ikke blir for stort . 

 

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

menighetsråd og fellesråd? 

Svar: Vi ønsker at menighetsrådets rolle styrkes samt at oppgavefordelingen mellom fellesråd og 

menighetsråd er klart definert. Viktigere enn antall oppgaver er hvilke oppgaver som skal løses og 

hvordan de løses. 
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Spørsmål 9: Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets organer? 

Svar: Vi stemmer sammen med mindretallet i Kirkerådet: 1B Skedsmo menighetsråd mener 

enstemmig at prestetjenesten fortsatt bør ha en egen styrings- og ledelsesstruktur. Se også vårt svar til 

spørsmål 1. Dersom prestetjenesten inkluderes i soknets virksomhetsansvar mener Skedsmo 

menighetsråd enstemmig sammen med mindretallet i Kirkerådet 2B, presten bør gis rollen som daglig 

leder i en fremtidig kirkeordning. 

 

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

Svar: I Skedsmo menighet ønsker vi at soknepresten blir menighetens daglige leder. 

 

 

 

Ulf-Peter Hoppe 

leder          Kristin R. Smestad 

          saksbehandler 

 

 
 


