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Dato: 20.04.2021 Vår ref: 21/01400-2 ob377 Deres ref:    

 
 

Invitasjon til høring om felles menighetsråd 

 
Forslaget blir sendt på høring alle menigheter, kirkelig fellesråd, bispedømmerådene og KA. 
Andre som er interesserte kan også sende høringssvar.  
 
Høringssvar kan sendes elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.  
 
Høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.  
 
Frist for høringen er 1. september. 
 
Høringsinstansene bes særlig svare på følgende spørsmål: 
 
1.  Bør de menighetsrådene som planlegger samarbeidet, avgjøre sammensetningen av det 
felles menighetsråd? Eller bør menighetsmøtene ha denne myndigheten? 
 
2. Har høringsinstansene synspunkter på forslaget til antall medlemmer og varamedlemmer 
i det felles menighetsråd, herunder fra hvert sokn?  
 
3. Bør det være menighetsmøtene eller det felles menighetsråd som avgjør endring på antall 
medlemmer og varamedlemmer i det felles menighetsrådet etter at dette er etablert? 
 
4.  Bør det være menighetsmøtet i et sokn eller representantene fra vedkommende sokn i det 
felles menighetsråd som skal avgjøre at soknet eventuelt skal gå tilbake til den alminnelige 
ordningen med et eget menighetsråd? 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Ole Inge Bekkelund 
 seksjonsleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
Agder og Telemark bispedømmeråd            Postboks 208 4662 

KRISTIANSAND S 
Borg bispedømmeråd            Bjarne Aasgt. 9 1606 FREDRIKSTAD 
Bjørgvin bispedømmeråd            Postboks 1960 5817 BERGEN 
Hamar bispedømmeråd            Postboks 172 2302 HAMAR 
Nidaros bispedømmeråd            Kongsgårdsgata 

1a,Erkebispegården  
7013 TRONDHEIM 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd            Postboks 790 9258 TROMSØ 
Oslo bispedømmeråd            Postboks 9307 

Grønland 
0135 OSLO 

Stavanger bispedømmeråd            Lagårdsveien 44 4010 STAVANGER 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd            Tolder Holmers vei 

11 
8003 BODØ 

Tunsberg bispedømmeråd            Postboks 10 Kaldnes 3119 TØNSBERG 
Møre bispedømmeråd            Moldetrappa 1 6415 MOLDE 
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter - KA            

                      

 


	Invitasjon til høring om felles menighetsråd

