
 

 

 

 

 

 

 

Kirkerådet 

post.kirkeradet@kirken.no 

 

 

 

       
                                         

Felles høringsuttalelse om kirkelig organisering - Hol kirkelige fellesråd, Geilo 
sokneråd, Hol og Hovet sokneråd og Dagali og Skurdalen sokneråd 
 

Hol kirkelige fellesråd, Geilo sokneråd, Hol og Hovet sokneråd og Dagali og Skurdalen 

sokneråd støtter ikke forslaget om å etablere prostifellesråd. 

Rådene mener at fremtidig kirkelig organisering må bygge på soknet som juridisk grunnenhet, 

og at soknerådene og dagens kirkelige fellesråd på kommunenivå styrkes. Nærhet til menighet, 

frivillighet og kommune ses på som essensielt for å skape det engasjement og entusiasme som 

trenges for at den norske folkekirka skal overleve lokalt. 

En felles arbeidsgiverlinje anses helt nødvendig for fremtidens kirke. Det daglige ansvaret bør 

todeles: Det kirkefaglige ansvaret bør ligge til sokneprest/prost mens det øvrige 

arbeidsgiveransvaret bør ligge til kirkevergen. Biskop og bispedømme må styrkes som 

støttespillere i alle personalsaker, men hvorvidt formelt arbeidsgiveransvar skal ligge på 

bispedømmenivå eller om biskopen heller skal ha en tilsynsrolle tas det ikke stilling til. 

Uavhengig av løsning er klar ansvarsfordeling svært viktig. 

Dersom ansettelser skal skje på bispedømmenivå bør menighetsrådenes rolle og innflytelse i 

tilsettingssaker styrkes. Menighetsrådene må beholde og få styrket muligheten til å benytte 

frivillighet i sitt arbeid, også når det gjelder gudstjenester og kirkelige handlinger.  

I veldig mange kommuner har menighetsråd og fellesråd i hovedsak lik sammensetning. En 

mulighet til å fusjonere disse to rådene under samme formålsparagraf, med helhetlig ansvar for 

den lokale kirke på kommunenivå, anses å være et bedre grep enn å flytte 

fellesrådsfunksjonene opp til et prostinivå. Løsninger som muliggjør samling av 

deltidsstillinger på tvers av kommunegrensene bør utredes videre.  

Den norske kirkes komplekse oppbygning gjør dagens kirkedemokrati problematisk. 

Utviklingen med politisering av kirkeråd/kirkemøtet ses på med bekymring. Rådene ser behov 

for endring og tydeliggjøring, men ser ikke behov for å endre sammensetning etter 

medlemstallene i det enkelte bispedømme. 

Skulle prostifellesråd allikevel bli en løsning så anses hele Hallingdal med sine 6 kommuner å 

bli for stort. Et Øvre Hallingdal prostifellesråd bestående av Hol og Ål kommuner kan være 

aktuelt, men andre løsninger for samarbeid på tvers av kommunegrensene foretrekkes. 
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