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Grete Dihle 
Emne: Høringssvar fra Mari menighetsråd vedr. nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
 
Til Kirkerådet 
Kopi: Leder i Mari menighetsråd, prost, sokneprest og kirkeverge. 
 
Høringssvar fra Mari menighetsråd forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd 
og Kirkemøtet. 
 
Vi viser til brev datert 27.03.2017, ref. 17/02759-1 hvor Kirkerådet ber om høringsuttalelse fra blant 
annet menighetsrådene. 
 
Mari menighetsråd har behandlet saken i sitt møte 19. april 2017, MMR Sak 17.17  
Høringsuttalelsen er enstemmig vedtatt og lyder som følger: 
 

«Mari menighetsråd har følgende kommentar  
 
Mari menighetsråd stiller seg undrende til at Kirkerådet i løpet av kort tid har sendt oss to høringer 
med relativt korte frister. Vi har knapt fått sendt avgårde vår tilbakemelding på ”Ordning for 
utpeking av biskoper” før vi mottar ovennevnte høringsdokument, der kortversjonen er på 18 
sider, hvilket neppe kan kalles en kortversjon. Vi savner et sammendrag av de viktigste 
momentene.  
 
Det hadde vært fint om de ulike alternative til nye ordninger trådte klart og forståelig frem, 
uavhengig av hvilken bakgrunn den som skal lese dokumentene har. Menighetsrådene er 
sammensatt av mennesker med forskjellig bakgrunn og alle har ikke erfaringer med, og rutine i å 
lese ordrike byråkratiske dokumenter med mange gjentakelser. 
 
Vi oppfatter at intensjonen er å gjøre valg til kirkens ulike organer mer demokratiske. 
Samtidig presenteres høringene i en form som ikke samsvarer med intensjonen.  
 
Prestene og saksbehandlerne ved menighetskontorene rundt om i landet har stort arbeidspress, og 
kan ikke forventes å skyve viktige kjerneoppgaver til side for å lage et sammendrag av høringen, 
slik at menighetsrådet har mulighet for å ta stilling til de ulike alternativene innen fristen.  
 
Mari menighetsråd anmoder Kirkerådet om å ta rimelige hensyn til hverdagen rundt i menighetene 
og presentere fremtidige høringer i en enklere språkdrakt og form.» 
 
Vi ber om at det blir bekreftet at svar er mottatt. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Unn-Kristin Dickson 
Menighetskoordinator 
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