
Høringsuttalelse fra Sola menighetsråd 
 
Sammendrag: 
Forslaget til regelverk for Den norske kirke må bearbeides slik at strukturen blir så lett og 
effektiv som mulig, og slik at mest mulig ressurser kan brukes på grunnplanet. 
Beslutningsmyndighet må i størst mulig grad legges til soknene. 
 
 
Struktur: 
Det er stor sannsynlighet for at økonomiske bidrag fra det offentlige til kirken vil gå ned i 
årene som kommer. I en slik situasjon er det viktig å nytte denne muligheten til å gå 
gjennom strukturen, slik at de ressurser som brukes på administrative funksjoner og 
sentral/regional styring blir redusert så mye som mulig. 
 
De aller fleste menigheter sliter med å rekruttere ungdom inn i aktivt menighetsliv. Det er 
gjort undersøkelser som viser at ungdom er lite interessert i å bruke tid på tunge 
administrative strukturer, samt å delta i en frivillig sammenheng som er tydelig sentralstyrt. 
Også dette taler for å gjøre strukturene så lette som mulig. 
 
Det er til dels store spenninger innad i kirken, både når det gjelder teologi, uttrykksform og 
strategiske veivalg. Disse faller til en ganske stor grad sammen med geografi. I en slik 
situasjon vil det være tjenlig med mest mulig lokalt selvstyre, slik at en på de ulike stedene 
kan gjøre veivalg som passer ens egen situasjon. Veivalg som gjøres sentralt og som 
påtvinges alle, vil derimot bygge opp under de spenninger som allerede finnes. 
 
I en situasjon med redusert ressurstilgang vil en mer og mer måtte basere aktivitetene på 
frivillighet. Det er vanskelig å motivere til frivillig innsats dersom de frivillige ser at en stor 
andel av kirkens midler brukes på overordnede strukturer. Dersom strukturene 
opprettholdes, og det blir stadig mindre offentlig tilskudd, vil denne prosentandelen 
uvilkårlig øke. Hvorvidt en klarer motivere frivillige er også avhengig av hvor 
beslutningsmyndigheten ligger. Det er vanskelig å motivere frivillige dersom de opplever at 
beslutninger de er uenig i tas på et høyt nivå i strukturen der de har så godt som ingen 
påvirkningsmulighet. 
 
Forslaget som nå er ute på høring legger opp til videreføring av dagens store, tunge og 
kostbare kirkestruktur. Basert på argumentasjonen over, mener vi at forslaget må grundig 
omarbeides slik at framtidens kirkestruktur blir lett og effektiv og at en så liten andel av 
kirkens midler som mulig brukes på strukturer over soknenivå. 
 
Beslutningsmyndighet: 
Soknet er grunnenheten i kirken. Dette er slått fast også i det som nå er sendt ut på høring. 
Likevel har en ikke tatt følgene av dette når det gjelder plassering av beslutningsmyndighet. 
 
Når soknet er grunnenhet vil det naturlige være at all myndighet springer ut av soknet. Det 
vil da være en logisk konsekvens at organer på høyere nivå har myndighet i den grad de gis 
dette av soknene. I forslaget er dette snudd helt på hodet. Beslutningsmyndighet deles ut 
nedover i systemet fra kirkemøtet som øverste myndighet. Menighetsmøtet får for 



eksempel myndighet til å avgjøre saker i den grad kirkemøtet bestemmer at det skal 
avgjøres der. Videre legges avgjørelsesmyndighet for bruk av kirker og oppføring av kirker 
høyere opp enn på menighetsnivå. 
 
Vår oppfatning er at det er best, mest effektivt og mest motiverende når 
beslutningsmyndighet legges så lavt som mulig. Menighetene må ha stor 
selvbestemmelsesrett når det gjelder bruk av kirken, utforming av gudstjenester, tilsetting 
av medarbeidere og lignende. 
 
Også på dette området, som for øvrig henger nøye sammen med det som er påpekt 
angående struktur, bør det gjøres vesentlige endringer i regelverket før det legges fram til 
beslutning. 
 
Bygging av kirke: 
Sola menighet er akkurat nå midt oppe i prosess med bygging av ny kirke. I den prosessen 
har vi erfart at sentrale regler som blant annet krever en bestemt utforming og et visst antall 
sitteplasser har vært begrensende og fordyrende. Og fordi mye ressurser går til å utforme 
selve kirkerommet etter gjeldende regelverk, blir det mindre ressurser til å bygge tjenlige 
lokaler for alle menighetens hverdagsaktiviteter. Vi mener derfor at dette snarest må 
endres. 
 
Vi registrerer at det legges opp til en gjennomgang av dette regelverket på et senere 
tidspunkt. Siden vi mener det er behov for ytterligere gjennomgang av hele regelverket (jfr 
ovenfor), mener vi at også endringer når det gjelder bygging av kirke må tas nå. 
 
Vår oppfatning er at det ikke bør være et sentralt regelverk for bygging av kirker, i det 
minste at dette må begrenses mest mulig. Når en skal bygge kirke, kan det følge betingelser 
med økonomiske tilskudd til byggingen, enten dette gjelder offentlige tilskudd eller annet. 
Også bygningslov og annet offentlig regelverk setter krav. Men vi ser ingen grunn til at kirken 
skal ha et sentralt regelverk utover dette. Det betyr at i et tenkt tilfelle der menigheten 
skaffer alle midler selv, må denne også stå fritt til å utforme kirkebygget slik de finner det 
mest tjenlig ut fra sine behov. Dette vil være i tråd med slik virkeligheten er for de fleste 
andre kirkesamfunn. 
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