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VI ØNSKER OSS EN KIRKE SOM …

 Berører

 Gir mot og trøst

 Utruster oss til 

tjeneste

 Skaper møter mellom 

Gud og mennesker



FØR



HISTORIEN FREM TIL I DAG

2017

Ansatte 

overføres

2012

Rettssubjekt
2008

Kirkeforlik

Prester og ansatte i 

BDR/KR i 

rettssubjektet Den 

norske kirke

1996

Kirkelov

Lokalt tilsatte



KIRKEMØTET 2005

«Felles 

arbeidsgiver-

ansvar i en 

fremtidig 

kirkeordning»



UTFORDRINGER I DAG

Mange enheter:

• Mange små sokn 

og fellesråd

• Strukturutfordringer 

gir personkonflikter

• Folk flest forstår 

ikke kirkelig 

organisering

Arbeidsforhold:

• Ulike arbeidsvilkår 

for ansatte på 

samme arbeidsplass

• Skjerpede krav til 

HMS

• Manglende faglig 

ledelse og tverrfaglig 

samarbeid

Økonomi:

• Offentlig finansiering 

krever effektiv 

forvaltning

• Kostbare 

parallellfunksjoner

• Synkende 

medlemstall kan bety 

svakere 

finansieringsgrunnlag



NOEN EKSEMPLER…

Smart ressursbruk 
Bedre lokalt samarbeid



VI VIL …

• Skape en kirke som henger 

godt sammen

• Forenkle og tilpasse etter 

ulike behov  

• Gi rom for strategisk ledelse 

av kirkens lokale 

virksomhet 

• Utvikle gode ledere på alle 

nivå

• Utnytte digitale muligheter



TIDSLINJE

September: KR 

behandler saken første 

gang

Desember: KR 

behandler saken ansre

gang, avgir innstilling 

til KM -22

Ny trossamfunnslov og 

KMs vedtak om 

kirkeordning fra 2019  

trer i kraft

Mars: KR behandler 

utkast til 

høringsdokument

Bred høring, åpne 

konsultasjoner

KM orienteres

Februar: Bispemøtet avgir 

uttalelse til KRs innstilling

April 2022: KM gjør et 

prinsippvedtak om 

arbeidsgivermodell og 

øvrige ordninger

KM ber KRs sekretariat å 

utforme konkrete 

bestemmelser til KM 2023

Vedtak om å 

starte 

utredningsar

beid

Arbeidet 

starter opp

Arbeidsgruppene 

leverer 

delutredninger 

innen 1. august

Delprosjekt i drift 

for planlegging og 

gjennomføring

Utvalget leverer sitt 

forslag til KR innen 

1. januar 2021

Stortinget 

vedtar ny tros-

og livssynslov

2019 2022VÅR 2020 HØST 2020 VÅR 2021 HØST 2021



RAMMEBETINGELSER

• Ny lov om tros- og 

livssynssamfunn – Kirkemøtet får 

organiseringskompetanse

• En landsdekkende og 

demokratisk folkekirke

• Rettssubjektet sokn, 

rettssubjektet Den norske kirke

• Todelt finansiering – stat og 

kommune

• Biskopen er sentral leder og 

tilsynsperson



VI SKAL UTREDE FELLESORGAN MELLOM KOMMUNE OG 
BISPEDØMME SOM NY ARBEIDSGIVERENHET

• «Prostiråd/storfellesråd» som fellesorgan for soknene og arbeidsgiverorgan 

for alle kirkelig tilsatte

• Oppgavefordeling mellom menighetsråd og det nye fellesorgan for soknet

• Innhold i biskopens ledelse og tilsyn dersom biskopen ikke skal være 

arbeidsgiverorgan for prestetjenesten. Bispedømmerådets rolle og funksjon

• Ordning for daglig ledelse i «prostiråd/storfellesråd»

• Konsekvenser av økt avstand mellom kommune og kirkelig forvaltningsnivå

• Sammensetning av og valgordning for kirkelige organer



Overordnet programorganisering

Hovedutvalget

Arbeidsgiver-

organisering

Marit Halvorsen 

Hougsnæs

Biskopens rolle –

tilsyn og ledelse

Brit Skjelbred

Kirkelig demokrati –

kirkelige organers 

sammensetning og 

valgordninger til 

disse

Bjørn Solberg 

Forholdet 

kirke/kommune

Anne Kristin 

Langeland

Kommunikasjon

Interessenthåndtering og  Involvering av foreninger

Arenaer for innspill og samhandling – egne arenaer i dette programmet

Prosjekt-

direktør

Morten Müller Nilssen (leder)

Atle Sommerfeldt

Oddbjørn Eide
Martin Enstad
Torbjørn Backer Hjorthaug

Anders Hovind
Marit Halvorsen Hougsnæs

Ann Kristin Langeland

Brit Skjelbred
Bjørn Solberg

Tone Merete Sønsterud



VI ØNSKER OG TRENGER INNSPILL FRA DERE

• Spørsmål på skjerm

– Ledelse

– Valgordning til nytt storfellesråd

– Biskopens rolle

– Samarbeidet mellom kommune og kirke

• Diskusjon ved bordene / i smågrupper

• Dokumentasjon på flipark

• Vi hører fra noen bord i plenum

• Vi tar med oss og dokumenterer alle innspillene



LEDELSE

• Hva skal vi egentlig med en leder?

• Hvilke lederoppgaver er viktigst for oss?

– Sette en tydelig retning for arbeidet vårt

– Prioritere ressurser

– Løse konflikter

– Drive fagutvikling

– Bygge laget lokalt

– Være flaggbærer og skape blest om arbeidet vårt

– Andre ting?



VALGORDNING TIL NYTT STORFELLESRÅD

• En sjef må ha et styre. Skal det velges direkte eller indirekte?

– Direkte (av medlemmene)

– Indirekte (pekes ut fra menighetsråd, bispedømmeråd og kommuner)

• Hvor mange direkte valg orker medlemmene våre? 

– Maks 2?

– 3 eller flere?

• Hvis det velges direkte; hva må vi vektlegge mest når vi foreslår hvor mange kirkelig valgte 

medlemmer det må sitte der?

– Koblingen til soknet

– Behovet for effektive møter

– Balansen mellom kirkelig valgte og kommunale representanter

– Annet



BISKOPENS ROLLE

• Hva bør være biskopens viktigste rolle 

i ny organisering?

– Tilsynsansvar for all kirkefaglig 

ledelse?

– Veileder for prost?

– Tilsynsansvar for vigslede roller?

– Læreanvar?

– Annet?



SAMARBEIDET KOMMUNE OG KIRKE

• Hva i dagens samarbeid mellom kirke og 

kommune er det viktig at vi beholder?

• Hva i modellen vi utreder kan true dette?



HVA MER?

• Hva er viktig for deg å ta vare på gjennom den endringen som 

kommer?

• Hvilke råd vil du gi oss?




