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Medlemmer Flakstad Fellesråd: 

Vigdis Mørkved, leder                       1.vara Torild K. Nygård 

Ragnhild Myklebust                           Sokneprest Trond Gran 

Bergljot Rørtveit                                Menigh.sekretær Doina Mihail 

Martha Samuelsen, nest leder 

Berit Dreyer Eriksen 

Aud Irene Soløy 

Kommunens repr. Cecilie N. Johnsen 

 

Dagens ord:  Bergljot Rørtveit             Kaffemat: Cecilie N. Johnsen 

 

Innkalling: 
 

Det innkalles til møte i Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd  

tirsdag  12.05.15, kl. 13.00, KIRKEKONTORET, Fredvang 
 

FR sak 12/15- Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 13/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 19.03.15 og underskrift 

FR sak 14/15 – Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 15/15 –Høringsuttalelse: Veivalg for fremtidig kirkeordning 

 

MR sak 03/15 – 

 

Menighetsrådsvalg 2015: 

 

Sak 4: VALGLISTE menighetsrådsvalget 2015 

 

 

 

 

Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til 

kirkevergen, på tlf. 980 17 630 

  

 Med vennlig hilsen   Vigdis Mørkved /Anne-Britt H. Lunde              Dato: 05.05.2015                                                                                              

 

 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Flakstad menighetsråd 
med fellesrådsfunksjon 
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FR sak 12/15- Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

VEDTAK: 

 

FR sak 13/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 19.03.15 og underskrift 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 19.03.15 godkjennes og underskrives 

 

VEDTAK: 

 

 

FR sak 14/15 – Post, referater og orienteringssaker 

 

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: utbetaling av statstilskudd for 2015 til særskilte 

stillinger innen diakoni og undervisning 1.halvår 2015 

2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, 

supplerende nominasjon 

3. Nordland fylkeskommune, kultur og miljø: Oppsummering fra befaring Flakstad kirke 

4. Avtale mellom Flakstad menighet og TONO 

5. Årsmøte i Flakstad menighet den 19.april 2015, Flakstad kirke 

6. KA har fått ny nettside 

 

 

 

 

 

FR sak 15/15 –Høringsuttalelse: Veivalg for fremtidig kirkeordning 

 

Viser til: Høringsnotat fra Kirkerådet: Veien for fremtidig kirkeordning 

 

Vi har mottatt et høringsnotat fra Kirkerådet som er sendt ut til høring til menighetsråd, 

fellesråd og andre kirkelige organer og organisasjoner. 

Det er presentert en rekke temaer og veivalg for den fremtidige kirkeordningen med i alt 27 

spørsmål.  Høringsfrist er 15.mai 2015, men det er også anledning å svare kun på et utvalg av 

spørsmålene. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Flakstad kirkelige fellesråd vedtar følgende uttalelse i høringen om fremtidig 

kirkeordning: 

 

Følgende spørsmål stilles underveis i høringsnotatet. 

1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, 

regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 
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Vi mener at det må opprettes et nytt, robust fellesråd på regionalt nivå, tilsvarende 
en ny kommunestruktur, for utøvelse av arbeidsgiveransvar for ALLE tilsatte i kirken 
innenfor sitt område, og for profesjonell ivaretakelse av gravferdsforvaltningen, 
kirkebyggene og for øvrig det som hører inn under Kirkelovens § 14. 

Vi mener at en ny kirkeordning må sikre at lokalmenigheten får reell 
påvirkningsmulighet i sin egen strategiske utvikling, sin økonomiske forvaltning og i 
tilsettingssaker. 

Soknene må få mer reell innflytelse på utviklingen av Den norske kirke. 

2. Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er 

den beste til å sikre en bred folkekirke? 

Dersom den offentlige finansieringen av kirken faller bort, eller blir vesentlig 
redusert, vil folkekirken endre karakter.  En vesentlig endret finansiering av kirken 
strider mot norsk mentalitet og det er tvilsomt om en vil kunne fortsette som en 
landsdekkende folkekirke.  

3. Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken 

ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet. 

Kombinasjon av offentlig finansiering og lokalt innkrevd medlemsavgift, kan være et 
alternativ. 

4. Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt 

utnyttet? 

Dersom det opprettes nye, sterke fellesråd parallelt med en ny kommunestruktur, vil 

en kunne redusere dagens 430 fellesråd til pluss/minus 150. 

Dersom arbeidsgiveransvaret legges til det nye fellesrådet, vil en i prinsippet kunne 

begrense seg til tre nivåer i kirken: KIRKEMØTE – FELLESRÅD – MENIGHETSRÅD. 

Vi vurderer det likevel slik at det er hensiktsmessig å opprettholde bispedømmerådet 

som valgt, demokratisk organ. Rådet trenger imidlertid ikke møtes så hyppig som i 

dag. 

Aktuelle oppgaver for bispedømmerådet kan være: Strategisk arbeid i bispedømmet, 

fordeling av statlige ressurser, rådgivende organ for biskopen, rekruttere til  

Kirkemøtet, drøfte saker som skal til kirkemøtet og følge opp saker fra Kirkemøtet, 

tilsetting av medarbeidere som ikke har soknet som arbeidssted. 

Det bør likevel gjennomtenkes om det finnes måter å rekrutterer til kirkemøtet på 

som i større grad enn i dag fanger opp helheten i den lokale, kirkelige struktur.  Jfr 

svar spm 20 
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5. Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og 

sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning? 

Soknene må fortrinnsvis være store nok til at det kan etablerers store nok 
stabsfellesskap til at det kan ansettes daglig leder 

6. Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres? 

Ja, soknet bør fremdeles ha to organer, menighetsråd og fellesråd. 

7. Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge 

(kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)? 

På kommunalt nivå etter at kommunereformen er vedtatt. 

Alternativ er felles for flere kommuner dersom kommunene ikke blir store nok til at 
en får robuste forvaltningsenheter. 

8. Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom 

menighetsråd og fellesråd? 

Menighetsrådet må sikres reell innflytelse på egen virksomhet både når det gjelder 
ansvar i den strategiske utvikling av menigheten, større mulighet til å påvirke hvem 
som tilsettes der og økonomisk handlefrihet. 

9. Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets 

organer? 

JA, det bør etableres ordninger for daglig ledelse som også inkluderer 
prestetjenesten. 

10. Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

Soknene bør fortrinnsvis være store nok til at en kan ansette sin egen daglige leder. 
Hovedregelen bør være at dette er en annen enn presten. 

11. Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning? 

Biskopen tilsynsfunksjon bør utvikles og tydeliggjøres både ovenfor prester og andre 
vigslede medarbeidere, men biskopen skal ikke ha utøve arbeidsgiverfunksjoner 
overfor prestene. 

12. Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god måte? 

Biskopen bør fortsatt sikres en sentral rolle i forbindelse med tilsettinger uten å være 
arbeidsgiver. 

Biskopen ordinerer til prestetjenesten og det er bare biskopen som kan gi en person 
presterettigheter.  Tilsvarende må det være ordninger for varig eller midlertidig 
opphevelser av ordinasjonsfullmaktene for tap av disse ved avskjed, oppsigelser eller 
suspensjon. 
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For å ivareta tilsynsansvaret kan biskopen ikke bare gi råd og rettledning, men også 
bindende pålegg vedrørende ansattes tjenesteutøvelse. 

Forordning av gudstjenester er nært knyttet til biskopens tilsynsansvar med soknene.  
Det er biskopens ansvar  å sen til at de grunnleggende kirkelige tjenester blir 
ivaretatt.  Helt sentralt i denne sammenheng er gudstjenestene. 

I tillegg vil biskopen fortsatt ha et ansvar for å godkjenne lokale planer for diakoni, 
kirkemusikk, undervisning/trosopplæring og gudstjenesteliv. 

13. Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning? 

Som i dag. 

14. Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva 

skal i så fall være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen? 

Etter vårt syn er ikke bispedømmerådet som valgt, demokratisk organ en 
nødvendighet.  Vi finner det likevel hensiktsmessig at rådet fotsetter. Jfr. Pkt. 4. 

15. Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet? 

Se svar pkt. 4 

16. Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall 

være? 

JA, ny kirkeordning må sikre at det etableres en ordning hvor kirkens omfattende 
tjenester i ord og gjerning videreføres under et felles og helhetlig arbeidsgiveransvar 
med felles mål, felles strategi og felles forpliktelser for alle tilsatte. 

Fellesrådet er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte i soknet. 

17. I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen 

regnes i denne sammenheng som et organ). 

Biskopen har delegert arbeidsgiverfunksjon for ansatte på biskopens kontor 

Fellesrådet har arbeidsgiverfunksjon for alle ansatte i soknet, inkl. prester 

18. I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i organiseringen 

av arbeidsgiveransvaret? 

I liten grad, men dersom kommunereformen ikke alltid ender opp i 
kommunestørrelser som gir robuste nok fellesråd, bør det være mulig med 
samarbeid over flere kommuner. 

19. Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og 

andre vigslede tjenester? 
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Prost er faglig leder for prestetjenesten i sitt fellesråd, og en veiledningsfunksjon for 

andre i vigslede stillinger 

20. Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken? 

Vi må påse at det er en tilstrekkelig uavhengighet mellom Kirkemøtet og 
bispedømmeråd, slik at ikke Kirkemøtet blir en bispedømmerådenes 
interesseorganisasjon, men representerer og arbeider for helheten i den lokale 
struktur.  Dette blir spesielt når kirkemøtet også skal fordele økonomiske ressurser. 

Kirkemøtet må dessuten i større grad ta omsyn til hvem som skal betale regningen 
når det gjør vedtak med økonomiske konsekvenser. 

21. Hare høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen? 

Det bør utredes hvordan en kan rekruttere til kirkemøtet på en slik måte at møtet i 

større grad representerer helheten i den lokale, kirkelige struktur., Samtidig må en ta 

hensyn til ønsket i demokratireformen om direkte valg til kirkemøtet. 

22. Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i 

kirkeordningen, herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet? 

Bispemøtet kan i noen større grad enn i dag være saksforberedere  for kirkemøtet. 

23. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? 

Biskopene bør organisatorisk ledes av preses.  Både biskop m/stab og preses m/stab 
bør tjenestemessig  være tilsatt av Kirkerådet.  Biskopene må sammen komme frem 
til felles kjøreregler i prosedyrespørsmål, regelverk med mer, men teologisk sett må 
hver biskop ha full frihet. 

24. Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning? 

Kirkerådet velges av kirkemøtet og må ha representativ  representasjon i forhold til 
alder, kjønn og geografi  

25. Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en 

slik nemnd i så fall ha? 

Usikker 

26. Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal 

ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 

Som i dag  

27. Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens 

kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? 

Som i dag  
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Menighetsrådssaker: 

 
MR-sak 03/15:  

 

 

 

 

 

 

MENIGHETSRÅDSVALG 2015: 

 
Sak 4: VALGLISTE menighetsrådsvalget 2015 

 

Valgstyret har behandlet kandidatlisten i sak 3 den 30.april 2015, men har valgt å utsette 

endelig behandling, siden styret vil åpne for mulig flere kandidater. 

 

VEDTAK: 


