
 

HØRINGSSVAR 

Veivalg for fremtidig kirkeordning 
Høring februar – mai 2015 

 

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.  

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen: www.kirken.no/kirkeordning  

Høringsinstansen gjøres oppmerksom på at spørsmålene står i et visst forhold til hverandre, noe som er 

påpekt i teksten.  

Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. 

Høringssvar bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.  

(Skriv gjerne inn svarene i denne Word-fila og send den som vedlegg til epost). 

 

Opplysninger om høringsinstansen: 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Sola menighetsråd  

Adresse: Boks 82, 4097 SOLA 

Kontaktperson: Daglig leder Siri Lindtveit   

 

Høringsspørsmålene 

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

nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

 

Svar: Sola MR sitt prinsipielle syn på fremtidig organisering er at flere oppgaver bør legges lokalt, at 

soknet styrkes og Fellesrådet som organ videreføres men i en form / modell som følger eventuelle 

endringer i kommunereformen. En slik endring hvor dagens Fellesrådet løftes mhp nivå vil styrke 

kompetansen i mange Fellesråd, og gi økt fleksibilitet. Sola MR legger og til grunn at dagens 

finansieringsordning videreføres. Av det følger og at samspill mellom Fellesrådet og kommunen vil 

være sentralt. 
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2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den 

beste til å sikre en bred folkekirke? 

 

Svar: Sola MR ønsker at dagens finansieringsordning fortsetter. Bakgrunnen for dette synet er bl.a.  

kirkelovens §15 som omhandler kommunens forpliktelser, og ikke isolert sett hvorvidt  dagens 

finansieringsordning er den beste til å sikre en bred folkekirke. 

 

 

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

høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.   

 

Svar:  

 

 

 

4  Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet?  

 

Svar: Sola MR legger til grunn for sitt syn at et grunnleggende prinsipp bør være  ansvar og myndighet 

i størst mulig grad legges lokalt. En vil i noen tilfeller ha en situasjon hvor den beste løsningen vil 

være at oppgaver samles / sentraliseres i større enheter enn i dag. En konkret endring Sola MR 

anbefaler er at bispedømmenivået tas bort. 

 

 

 

5  Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og sokneinndeling i en 

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: Det er etter Sola MR sitt syn vanskelig å svare helt konkret (eksempelvis tallfest det) på dette 

spørsmålet slik det er formulert. Sola MR sin grunnholdning ift fremtidig kirkeordning er at 

størrelsene på soknet må være det vil vi kalle funksjonelt, dette vil fort innebære at det må ha en 

viss størrelse 

 

 

 

6  Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres?  

 

Svar: Ja 

 

 

 

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

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

 

Svar: Fellesrådet bør etter Sola MR sitt syn ligge på kommunenivået. Hovedbegrunnelsen for dette er 

både den økonomiske relasjonen mellom FR og kommune (ref at vi anbefaler at dagens 

finansieringsordning fortsetter) men og at kommunereformen vil styrke viktigheten av kommunen 

som nivå / enhet. 

 

 

 



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

menighetsråd og fellesråd? 

 

Svar: Ja, en bør tydeliggjøre samvirket mellom MR og FR. Et konkret område som bør ha fokus er å 

unngå at det utarbeides motstridene strategier. 

 

 

 

9  Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets organer?  

 

Svar: Ja, Sola MR vil støtte en modell hvor all virksomhet samles i motsetning til dagens modell med 

en to-deling 

 

 

 

10  Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

 

Svar: Daglig ledelse bør legges til den som er best egnet til å ivareta en slik rolle. Sola MR ønsker ikke 

at eksempelvis enkelte stillinger eller utdannelsesbakgrunn skal automatisk kvalifisere og heller 

ikke diskvalifisere til å kunne ivareta daglig ledelse. 

 

 

 

11  Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?  

 

Svar: Biskopen bør ha en rolle hvor tilsyn er det sentrale. Biskopen bør ikke ha arbeidsgiveransvaret 

etter Sola MR sitt synspunkt. 

 

 

 

12  Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god måte? 

 

Svar: Styrke biskopens tilsynsfunksjon. 

 

 

 

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

 

Svar: 

 

 

 

14  Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva skal i så fall 

være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?  

 

Svar: Nei, bispedømmerådet bør etter Sola MR sitt syn ikke opprettholdes som rådsorgan. Sola MR 

anbefaler og at rådgiverstaben på bispedømmenivå reduseres, og har primært rolle som stab inn 

mot biskopen. 

 

 

 

15  Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet?  

 



Svar: Se svar på spsm.14 

 

 

 

16  Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være? 

 

Svar: Ja, alle ansatte i soknet bør ha samme arbeidsgiver. Sola MR anbefaler at dette legges til soknet. 

For de sentralt ansatte (biskop  etc) kan arbeidsgivernivået løftes / sentraliseres. 

 

 

 

17  I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen regnes i 

denne sammenheng som et organ). 

 

Svar: Arbeidsgiveransvaret bør ligge lokalt, og da etter Sola MR sitt synspunkt da ikke fordeles. Det 

bør etter Sola MR sitt syn legges til Fellesrådet som organ. 

 

 

 

18  I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i organiseringen av 

arbeidsgiveransvaret? 

 

Svar: Sola MR anbefaler som vist i svar på spsm.17 at en anbefaler at arbeidsgiveransvaret legges 

lokalt og da til Fellesrådet. Det som da vil være sentralt blir at en fremtidig Fellesrådsmodell vil 

måtte ha Fellesråd som er av en størrelse som gjør de til bærekraftige enheter.   

 

 

19  Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og andre vigslede 

tjenester? 

 

Svar: Ifht prestetjenesten (og andre vigslede stillinger) bør det legges opp til en modell som sikrer 

biskopens innflytelse over disse stillingene. 

 

 

 

20  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken?  

 

Svar: Sola MR anbefaler at Kirkemøtet fortsatt skal ha en rolle som overordnet organ i kirken. 

 

 

 

21  Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen? 

 

Svar: Ved direkte valg 

 

 

 

22  Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i kirkeordningen, 

herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet?   

 

 

23  Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? 

 



Svar: 

 

 

 

24  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning?  

 

Svar: 

 

 

 

25  Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en slik nemnd i 

så fall ha? 

 

Svar: Sola MR støtter at dagens ordning med egen lærenemd videreføres. Dette vil sikre et bredere 

grunnlag for lærespørsmål enn dersom dette legges til for eksempel bispemøtet. 

 

 

 

26  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal ivaretas i en 

fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: 

 

 

 

27  Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens 

kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 

 

Svar: 
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