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Ny soknestruktur i Trondheim - godkjenning av utredningsdokument og 
beslutning om videre involveringsprosess 

 

Saksfremstilling: 
Jeg refererer til tidligere saksfremlegg, gruppearbeidet i fellesrådet i desember 2016 og 
informasjoner knyttet til arbeidet med ny soknestruktur i Trondheim, sist i fellesrådsmøte 15. 
mars. I ettertid er det jobbet mye med å ferdigstille det jeg vil kalle et utredningsdokument 
som forhåpentligvis danner oversikt over utfordringer og endringsprosesser som fellesrådet 
har initiert/ønsket initiert gjennom Mål og strategiplanen. Utredningsdokumentet skal – som 
også formidlet i presentasjonen i KF 15. mars – danne grunnlaget for videre drøftinger og 
forhandlinger i og mellom menighetsråd i Trondheim frem mot potensielle søknader om 
sammenslåinger og grenseendringer.  
 
Kirkelig fellesråd i Trondheim er ikke gitt rollen som beslutningstaker for endringer av 
soknestrukturen. Bispedømmerådet har en slik rolle og bispedømmerådet har i januar 2014 
sendt ut en anmodning til alle menighetsråd og fellesråd i bispedømmet om å vurdere 
hensiktsmessigheten av dagens soknestruktur. Denne anmodningen var i samsvar med 
fellesrådets eget prinsipielle standpunkt fra tidligere om at soknegrenser kunne endres slik at 
det ble færre og større sokn/menigheter i Trondheim. Det var derfor naturlig at fokus på dette 
ble lagt inn i Mål og strategiplanen.  
 
Det har vært en del kritiske innspill til prosessen. Til dels kan vel disse være et utslag av 
uklar og manglende formidling/innramming av hvor vi er og hvor vi skal i de ulike faser i 
prosessen. Det er til læring og beklagelse. Til dels kan kritikk være utslag av reell uenighet 
om hvordan prosessen er drevet frem, bl.a. ved at man i større grad skulle basert videre 
fremdrift i prosjektet på de tilbakemedlinger vi fikk fra menighetene gjennom svar på 
utfordringsnotatet våren 2016. Det er et strategisk valg. For min del har det vært overordnet 
viktig å få samlet kunnskap inn i et felles tilgjengelig dokument før de reelle 
soknegrensediskusjonene kunne ta fatt. Et dokument som gir alle samme oversikt over 
utfordringer med tilslutningen til kirkelivet i Trondheim, oversikt over endringer og vekst i 
både befolkning, infastruktur og planarbeid i kommunen, oversikt over de mange stimuli og 
faglige utviklingsarbeid som fellesrådet pr tiden initierer – og som krever ressurser for å 
lykkes, oversikt over dimensjonen på nødvendige endringer i struktur for å flytte ressurser.  
 
Vedlagt følger et forslag til et slikt ferdig utredningsdokument som jeg ber fellesrådet 
godkjenne som fellesrådet bidrag så langt til arbeidet med fremtidig soknestruktur i 
Trondheim. Et utkast til dette dokumentet er blitt drøftet i flere strategisk grupper i løpet av 
april/mai – styringsgruppen for prosjektet, felles møte med proster og soneledere, samt AU. 
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Innspill til forbedringer og tillegg er tatt inn i dokumentet og dokumentet er i AU sitt møte 23. 
mai innstilt til endelig godkjenning i fellesrådets møte 7. juni.  
 
I drøftingene er det også fremmet behov for oversikt forslag til videre møtepunkter og 
prosess i arbeidet. 
Gitt godkjenning i fellesrådet 7. juni, foreslår jeg at dokumentet sammen med vedtak gjort i 
fellesrådet oversendes alle menighetsråd i Trondheim, bispedømmerådet og proster, 
ansattes organisasjoner samt orienteres om i Administrasjonsutvalg  og Arbeidsmiljøutvalg i 
løpet av juni. 
 
I brev til menighetsrådene fremgår at det inviteres til prostivise møter for menighetsrådene i 
løpet av september måned.  
 
Jeg foreslår at soneledere og proster i fellesskap inviterer til slike møter hvor kirkeverge og 
fellesrådsleder også deltar.  
 
Nærmere innhold og eventuelle drøftingsoppgaver utarbeides etter sommerferien og drøftes i 
AU 6. september. Et moment i disse møtene er presentasjon av rapporten og avklarende 
spørsmål. Videre er det forelsått at det blir viktig å etterspørre hva som skal til for at 
menighetene jobber videre med de foreslåtte løsningene og hvilken hjelp som trengs i 
prosessen. 
 
Samlinger med ansatte gjennomføres også i september.  
 
Skal endringer gjøre seg gjeldende ved kirkevalget i 2019, bør søknad om sokneendring 
være sendt bispedømmerådet innen utgangen av 2018. 

 

Forslag til vedtak: 
1. Kirkelig fellesråd i Trondheim godkjenner dokumentet «Byutvikling, demografi og 

samfunnsendring – og en kirke i endring» som fellesrådets innspill og 
grunnlagsdokument for menighetenes videre arbeid med endring av soknestrukturen i 
Trondheim 

2. Kirkelig fellesråd i Trondheim mener den foreslåtte nye soknestrukturen vil være en 
fremtidsrettet organisering av kirkelivet i Trondheim og anmoder menighetene om å 
jobbe videre i retning av en slik strukturell løsning. 

3. Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til den foreslåtte informasjons – og 
involveringsprosessen overfor ansatte og menighetsråd som kommer frem i 
saksfremlegget 

 

 
 

 
 

Trondheim, den 24.05.2017 

Kjell Inge Nordgård  
Kirkeverge  

 


