
Sak nr : 22 / 2015 
 
 
"Veivalg for fremtidig kirkeordning".  
Saksfremstilling: 
Kirkerådet ønsker at både menighetsråd og fellesråd skal komme med en 
tilbakemelding på høringsnotatet kalt "Veivalg for fremtidig kirkeordning". 
Dette er et omfattende og krevende dokument som i utgangspunkt krever 
inngående kunnskap om kirkens arbeidsgiveransvar og virksomhet. 
På bakgrunn av LKFR' behandling av høringsnotat og tilhørende vedtak i 
saken, fatter Tjølling menighetsråd (TMR) følgende vedtak : 
 
TMR følger i hovedsak Kirkerådets flertall, men med disse tilføyelsene / 
endringene :  
 
Spørsmål 2. Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens 

finansieringsordning er den beste til å sikre en bred folkekirke? 
Spørsmål 3. Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, 

hvilken ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet. 
 
TMR ønsker å videreføre dagens finansieringsordning for Dnk. TMR vurderer 
dette som den beste ordningen for å sikre en bred folkekirke. Alternativt en 
livssynsavgift dersom denne finansieringsordningen bortfaller.  
 
Spørsmål 4. Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli 

rasjonelt utnyttet ? 
 
TMR ønsker at flere sogn bør slås sammen slik at vi får staber som kan arbeide 
mer helhetlig med tanke på hvordan resursene brukes ( ansatte, frivillige og 
bygninger) 
Gravferdsforvaltningen bør ikke lenger ligge til Dnk. 
Gravferdsforvaltningen ligger ikke inne som en sak i høringsnotatet, men det 
har absolutt relevans i forhold til høringsnotatet. 
 
Spørsmål 6:  Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) 

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

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

Spørsmål 8: Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i  
oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd? 

 
Kommunereformen er i gang. Iflg. regjeringen vil alle kommunene bli større. 
TMR mener at kirken må ha et organ på kommunenivå tilsvarende fellesrådet, 
som arbeider opp mot kommunen for å synliggjøre behovene lokalt som i dag, 
men da med en revidert oppgavefordeling mellom menighetsråd og fellesråd 
som styrker menighetsrådet.  
 
 
Spørsmål 9: Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til 



soknets organer?  
 
 
Spørsmål 10: Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 
 
Det må settes av lønnsmidler til den daglige ledelse i sognet. 
 
Spørsmål 16: Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette  

  i så fall være? 
Spørsmål 17: I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer?  

(Biskopen regnes i denne sammenheng som et organ) 
 
Arbeidsgiveransvaret i Dnk bør videreføres på de samme nivå som i dag 
.                         
Spørsmål 25: Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken  

 funksjon skal en slik nemnd i så fall ha? 
 
TMR mener Dnk’s lærenemnd bør videreføres som et seltralkirkelig organ med  
samme funksjoner som i dag.  
 


