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Saksfremstilling 
Det har kommet et høringsnotat fra Kirkerådet. Høringsfristen er 15. mai. 
Høringsnotatet omhandler fasen etter 2017 da kirken skilles fra staten. Det forutsettes en del 
endringer i ulike regelverk for å tilrettelegge for videre veivalg i kirke.  
I høringsdokumentet er det lagt inn 27 spørsmål som kan være et utgangspunkt for diskusjonen 
rundt høringsdokumentet. 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling: 
Menighetsrådet valgte å kommentere deler av høringsdokumentet. Deler de syntes var mest vikig 
ut fra deres ståsted. Emner som økonomi, den lokale kirkes organisasjon, biskop og bispedømme 
og arbeidsgiveransvari kirkeordningen. 
 
Vedtak 
 
Høringsspørsmål 2. 
Ja, rådet er enig i Kirkerådets vurdering. 
En vil ha en fortsatt finansiering av Den norske kirke over kommunale og statlige budsjetter og 
mener det er best for å sikre en bred folkekirke med en kirkelig nærhet og tilstedeværelse i alle 
lokalsamfunn. 
Høringsspørsmål 3. 
Ja, vi er enige. 
Dersom finansieringsordningen endres av de politiske myndigheter, er en livssynsavgift det mest 
aktuelle altenativet. 
Begrunnelse for begge spørsmålene: Vi tror dette kan bidra til en forutsigbar økonomi i framtiden. 
 
Høringsspørsmål 5. 
Har ingen synspunkter på kriterier for soknestørrelse, men vi er enige i at man legger til grunn at 
soknet fortsatt skal være den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Kirkeordningen bør 
fastesette visse kriterier for hensiktsmessig størrelse på sokn, men vi mener også at det ikke bør 
foretas en fullstendig gjennomgang av soknestørrelse nå. 
 
Høringsspørsmål 11. 
Ja, vi er enige. 
Vi mener at biskopens tilsynsfunksjon bør utvikles og tydeliggjøres både overfor prester og andre 
vigslede medarbeidere. 
 



Høringsspørsmål 16. 
Vi er enige med et mindretall i Kirkerådet som sier at vi går inn for at arbeidsgiveransvaret for alle 
kirkelige tilsatte som arbeidet i soknet legges til fellesrådet. Det forutsetter at det etableres 
bærekraftige størrelser på fellesrådsområdene (f.eks. på justert prostinivå) og at biskopens 
innflytelse på tilsetting og ledelse av prestetjenesten sikres i tilstrekkelig grad. 
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