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Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd har behandlet følgende høringer: 
 
 

Høring- Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg: 
 
Vedtak: 
Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd stiller seg bak forslaget fra Barne- og 
familiedepartementet sitt forslag til ny forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker 
(kirkebyggforskriften). 
 
 
 

Høring – fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
 
Vedtak: 
 

1. Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd støtter forslaget om å åpne for fjernmøter på 
permanent basis. 

 
2. Jfr. pkt. 1 imøteses «Forslag til endringer i regler om formene for menighetsrådets og 

kirkelige fellesråds virksomhet», samt «Forslag til regler om krav til gjennomføring av 
fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellesråd». 

 
3. Fellesrådet har ingen merknader til «Forslag til endringer i regler for Kirkerådets 

virksomhet». 
 
 
 

Høring – Kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den norske kirke 
 
Vedtak: 
 
Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til Kirkevergens 

forslag til høringssvar som følgende: 

 

1. Gir høringsinstansen tilslutning til at ordningen med en kirkelig 

evalueringsnemnd for prester med alternativ kompetanse opphører?  

Svar: JA.  

 

2. Er høringsinstansen enig i utredningens forslag til kompetansekrav for 

prest for personer med alternativ utdanning? 

Svar: JA. 

 

3. Gir høringsinstansen tilslutning til at muligheten for å gi unntak fra 

kompetanse på grunnlag av særskilte kvalifikasjoner opphører? NEI. 

 

4. Er høringsinstansen enig i at utdanningsnivået for kateket, diakon og 

kantor skal videreføres på samme nivå som i dag? 



Svar: JA, men med følgende kommentar: Det må legges til grunn at 

kateket utdanningen i likhet med diakonene, kan gis et bredere 

opptaksgrunnlag ved at flere bachelorutdanninger gir grunnlag for 

opptak til master som f.eks. bachelor i pedagogikk, lærerutdanning og 

førskoleutdanning.  

 

5. Slutter høringsinstansen seg til forslaget om at ordningen med at 

Kirkerådet kan godkjenne alternativ kompetanse opphører? 

Svar: JA. 

 

6. Har høringsinstansen andre kommentarer til innholdet i utredningen? 

NEI. 

 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
 

Tove Hansen 
Daglig leder/Kirkeverge 
Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd 
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