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HØRINGSSVAR 

Staten og den Norske kirke – et tydelig skille 
 

Det ble avholdt felles møte for de fem menighetsrådene på denne saken der prost Liv B. 

Krohn Hansen og kirkeverge Kay Granli deltok. Følgende punker ble notert som en samlet 

uttalelse: 

 

 
 Viktig at ny kirkeordning legger til rette for en felles styringslinje for kirkelig 

ansatte som gjør tjeneste i soknet/lokalmenigheten. Dette for å skape gode 

samhandlingsmønstre lokalt mellom ulike yrkesgrupper i kirken, og for å kunne 

utnytte personellressursene best mulig gjennom strategisk ledelse lokalt. 

 

 En styrking av lokalmenigheten må handle om en avbyråkratisering av 

menighetsrådets oppgaver, og stimulere rådsmedlemmene til praktisk, aktiv og 

menighetsbyggende tjeneste for lokalkirken. 

 

 Den lokale styringsrett/soknets selvstendighet må gjøres tydelig for eksempel ved 

menighetsrådets medbestemmelse i ansettelser (prest, kateket mv.) og bruk av 

kirkerommet (herunder utleie, byggesaker, tilpasning til nye arbeidsformer mm.). 

Dette må ivaretas samtidig som byråkratiet bygges ned, slik at menighetsrådet kan 

bruke tid og energi på lokalt menighetsbyggende arbeid og ikke rapportering, 

utredninger og høringer. 

 

 Mange menighetsråd er slitne etter de mange reformene de senere årene. Det 

tærer på kreftene og truer rekruttering av nye medlemmer. Mange av de som sier ja 

til å stå på listene, gjør det ut fra et ønske om en tilnærming til kristen tro. Dette 

blir det i liten grad rom for. Mye av tiden går med til å holde fra livet et tiltagende 

overordnet kirkelig byråkrati som avkrever svar og uttalelser på mangt og meget som 

ofte oppleves om perifert og lite relevant. Det primære oppleves ikke å være soknet, 

men et ullent byråkrati med en agenda som ofte er diffus og vanskelig å få tak på. 
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 Det er derfor veldig bra at det i høringsutkastet står at soknene skal være de 

grunnleggende enhetene i Den norske kirke. Det blir desto viktigere å legge til rette for 

organisatoriske og administrative ordninger som kan bidra til at soknene reelt blir de 

grunnleggende enhetene i Den norske kirke.  

 Avviklingen av statskirken har stått på agendaen i årevis. Det har vært diskutert i 

utvalg etter utvalg opp gjennom årene. På mange måter var tiden overmoden for et 

skille mellom stat og kirke. For menighetsrådene blir det nå viktig å få 

selvstendiggjort Den norske kirke så raskt som mulig. I forhold til kirkens 

primæroppgave er det uheldig dersom det å få på plass administrative og 

organisatoriske ordninger, skal måtte gå over flere menighetsrådsperioder. 

 

 

For menighetene i Aurskog-Høland etter fullmakt fra menighetsrådet: 

 

Setskog menighet: Henry M. Ødegård 

Søndre Høland menighet: Rune Natrud 

Løken menighet: Arild Bergesen 

Bjørkelangen menighet: Nils Holmedahl 

Aurskog menighet: Hans Egil Øien 

 

 

 
 

 

Kay Granli 

Kirkeverge 

 

 

 

 


