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1. innstilling fra komité B 
 
Sammendrag av saksorienteringen 
I kirkeordningen vedtatt i 2019 bestemte Kirkemøtet at det skal åpnes for at 
menighetsråd i en og samme kommune kan gå sammen om å etablere felles 
menighetsråd for to eller flere sokn. Dette fremgår av § 8 tredje ledd og er et unntak fra 
normalordningen om at hvert sokn skal ha sitt eget menighetsråd. Samarbeidet om et 
slikt fellesmenighetsråd er frivillig. Det er et varig samarbeid, ikke forsøksbasert. 
Kirkemøtet satte selv noen rammer for ordningen, herunder at det er de enkelte 
menighetsrådene som avgjør om de vil inngå et slikt samarbeid på sitt sokns vegne, og 
at et slikt råd skal ha samme oppgaver som et menighetsråd ellers har. Videre bestemte 
Kirkemøtet blant annet at det skal være en godkjenningsordning. 
Kirkemøtet skal gi nærmere bestemmelser for ordningen, og saken her handler om 
disse. De omfatter i første rekke etableringen av et felles menighetsråd, det felles 
menighetsrådets sammensetning og ordningen for valg til dette rådet. Også i de 
alminnelige reglene om sammensetningen av kirkelig fellesråd er det behov for noen 
tilpasninger. Videre omfatter reglene hvordan et sokn kan tre ut av samarbeidet. 
Saken har vært på høring våren og sommeren 2021. Den nye ordningen skal foreligge i 
tide til å kunne tas i bruk ved kirkevalget 2023. 
 
 
 
Komiteens merknader 
Komiteen legger saksfremstillingen til grunn, og har videre disse merknadene: 
 

1. Komiteen er tilfreds med reglene slik de nå er foreslått, og har ingen konkrete 
forslag til endringer. Sammenslåtte menighetsråd kan frigjøre krefter til annet 
arbeid i soknet. Komiteen legger også vekt på at dette er en frivillig ordning som 
kan brukes av de soknene som vedtar det.  

  
2. Komiteen har merket seg at i spørsmålet om sammensetning av et felles 

menighetsråd er høringsinstansene likt fordelt mellom dem som vil ha samme 
representasjon fra hvert av de sammenslåtte soknene og dem som vil åpne for at 
det er noe som kan avgjøres lokalt. Komiteen er enig med Kirkerådets 
innstilling, som foreslår at fordelingen av medlemmene i det sammenslåtte 
menighetsrådet kan avgjøres av de berørte menighetsråd. Det gir en mer 
fleksibel ordning som tar hensyn til lokale forhold. 

  
3. Komiteen har også drøftet hva som skal til for å tre ut av et sammenslått 

menighetsråd. Kirkerådets forslag er at dette kan gjøres av menighetsmøtet med 
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alminnelig flertall. Komiteen har drøftet om det bør kreves et kvalifisert flertall, 
for eksempel to tredjedels flertall i menighetsmøtet for å gjøre et slikt vedtak, 
men mener at det er tilstrekkelig med alminnelig flertall for å oppheve en 
unntaksbestemmelse. 

 
 
Forslag til vedtak 
  
Regler om ordning for felles menighetsråd 
§ 1.  Reglenes formål 
       Formålet med disse reglene er å legge til rette for at menighetsråd i kommuner med 
flere sokn kan etablere hensiktsmessige løsninger for sin organisering. Et felles 
menighetsråd vil ha samme oppgaver som er nevnt i kirkeordningen § 12 og i andre 
bestemmelser der menighetsrådet er gitt oppgaver. 
  
§ 2.  Felles menighetsråd for flere sokn  
        Menighetsråd innenfor en og samme kommune kan etablere et felles menighetsråd. 
Et felles menighetsråd er et menighetsråd som representerer to eller flere sokn. Samtlige 
sokn som er omfattet av et samarbeid innenfor ordningen, skal være representert i det 
felles menighetsråd.  
        Et felles menighetsråd kan omfatte alle eller noen sokn i kommunen. 
       Menighetsmøtene i de berørte sokn skal gis anledning til å uttale seg på forhånd.  
  
§ 3.  Menighetsmøtet 
       Kirkeordningens bestemmelser om menighetsmøtet kommer til anvendelse også der 
soknet er representert ved et menighetsråd som er felles for flere sokn, med den 
tilpasning som fremgår i § 6. 
  
 § 4. Etableringen av et felles menighetsråd 
        Etableringen av et felles menighetsråd skal finne sted ved starten av en valgperiode 
til menighetsrådet. 
  
§ 5. Forholdet til kirkevalgreglene 
       Ved gjennomføringen av valg til felles menighetsråd for flere sokn gjelder 
kirkevalgreglene tilsvarende så langt de passer og med de særskilte presiseringer og 
unntak som følger av andre og tredje ledd. 
Hvert sokn utgjør en egen valgkrets. 
Et felles menighetsråd utgjør samlet valgstyre for det enkelte sokn. 
  
§ 6.  Sammensetning av et felles menighetsråd 
     Kirkeordningen § 9 gjelder så langt den passer.                                                        
     Et felles menighetsråd for flere sokn består av én sokneprest utpekt av biskopen og 
to til fire andre medlemmer fra hvert av de berørte sokn, bestemt av menighetsrådene 
ved etableringen. For de valgte medlemmer velges samtidig minst tre varamedlemmer 
fra hvert sokn. De samarbeidende menighetsråd avgjør om soknene skal ha lik eller ulik 
representasjon.  
     Innenfor rammene fastsatt i andre ledd avgjør det felles menighetsråd selv 
spørsmålet om eventuelle senere endringer i antall medlemmer i rådet, herunder tallet på 
de medlemmer som skal velges fra de enkelte sokn. 
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    Menighetsmøtet i hvert sokn skal avgi uttalelse etter andre og tredje ledd om antallet 
medlemmer og den innbyrdes fordelingen av disse. 
  
§ 7. Kirkelig fellesråds sammensetning i kommuner med felles menighetsråd 
I kommuner med felles menighetsråd som ikke omfatter samtlige sokn i kommunen, 
består kirkelig fellesråd av: 

a. to menighetsrådsmedlemmer fra hvert sokn i kommunen, valgt av det enkelte 
menighetsråd; sokn med felles menighetsråd velger ett eller to 
menighetsrådsmedlemmer fra hvert sokn, og   

b. en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate 
oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a).  

I tillegg kan kommunen velge en representant. 
Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 
sokn. 
Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for fire år. 
De nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd som er gitt av Kirkemøtet, kommer 
tilsvarende til anvendelse. 
Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Kirkelig fellesråd 
kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 
I kommuner med ett og samme felles menighetsråd som omfatter samtlige sokn i 
kommunen, bestemmer det felles menighetsråd om kirkelig fellesråd skal ha alle eller 
kun et utvalg på minimum fire av medlemmene i det felles menighetsråd. Samtlige sokn 
må være representert. Kirkelig fellesråd må bestå av minst fire medlemmer i tillegg til 
den representant henholdsvis biskopen og kommunen utpeker. Første ledd bokstav b), 
annet ledd og fjerde til sjette ledd gjelder tilsvarende.  
  
§ 8.  Søknad om å etablere et felles menighetsråd for flere sokn 
      De menighetsråd som ønsker å inngå samarbeid om felles menighetsråd, sender 
søknad til bispedømmerådet om godkjenning av ordningen senest to måneder før fristen 
for å levere listeforslag ved valg av menighetsråd. Bispedømmerådet kan stille vilkår for 
å godkjenne søknaden. Bispedømmerådets vedtak om godkjenning av etableringen av et 
felles menighetsråd, må finne sted innen 14 dager før fristen for å levere listeforslag ved 
valg av menighetsråd for at etableringen skal kunne få virkning for førstkommende 
valgperiode. 
  
§ 9. Uttreden fra samarbeidet om felles menighetsråd 
       Det enkelte sokn i et felles menighetsråd kan tre ut av et etablert samarbeid om 
felles menighetsråd. Til dette kreves alminnelig flertall i menighetsmøtet for 
vedkommende sokn.  
      Representantene fra vedkommende sokn i det felles menighetsrådet skal på forhånd 
avgi uttalelse i spørsmålet om uttreden. Dette omfatter også soknepresten i det felles 
menighetsrådet, uavhengig av om denne også har andre sokn som tjenestested (særskilt 
arbeidsområde). 
        Eventuell beslutning om uttreden skal treffes i forkant av en ny valgperiode.  
  
§ 10. Ikrafttredelse 
         Reglene trer i kraft straks.  
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