
Utfordringsnotat 

Bakgrunn 
Kirkelig fellesråd i Trondheim har vedtatt en Mål og strategiplan med et ambisiøst mål om at «vi 

sammen skal øke oppslutningen om kirkelivet i Trondheim og styrke Trondheim som kirkelig 

tyngdepunkt». 

Kirken i Trondheim er – og skal være – en tydelig og relevant trosaktør, en samfunnsaktør og 

kulturaktør med basis i vår felles tro. Vi skal være tilstede der folk lever og bor.  Vi skal være et 

tilbud i samfunnet og for samfunnet gjennom de bærende elementene Gudstjenesten, 

Trosopplæring, og Diakoni. 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har som hovedmål i planperioden: 

 Å styrke kirkens omsorgstjeneste – diakonien 

 Å styrke tilretteleggingen for barn– og unges oppvekstsvilkår 

 Aktivt å legge til rette for gode gudstjenester og eventuelle endringer av disse 

En av strategiene for å nå målene er en gjennomgang av hensiktsmessigheten med dagens 

soknestrukturer – er vi tilstede der folk lever og bor? Kirkelig fellesråd i Trondheim har tidligere 

fastslått at fellesrådet prinsipielt mener at menighetsgrenser kan endres slik at det blir færre og 

større menigheter. 

Gjennom 2015 har fellesrådet jobbet med tilrettelegging av en prosess for en slik gjennomgang. 

Hvorfor ser vi på soknestrukturen?  
Soknestrukturen er den geografiske og organisatoriske strukturen og legger en vesentlig ramme for 

hvordan drift og utvikling av menighetene skjer. Denne strukturen ble til dels definert for svært lang 

tid siden, og ble ofte basert på plassering av kirkebygg og historiske bosetningsmønster. Siden 

soknestrukturen ble definert har det skjedd mange utviklingstrekk i samfunnet som kan påvirke 

relevansen av strukturene i dag:  

 Trondheim har stor befolkningsvekst – byen vokser med flere tusen innbyggere hvert år, og 

veksten kommer ikke jevnt i byen.  

 Kommunen har gjennom sitt planarbeid tydeliggjort ønsket bydelssenter-struktur, herunder 

etablering av kulturbygg 

 Skolekretsene har vært i endring, noe som kan påvirke kirke-skole-samarbeid og andre 

nettverk med offentlig og frivillig sektor 

 Det skjer en demografisk og sosiokulturell utvikling i byen, som kan gjøre at det vokser frem 

ulike behov for arenaer 

 Nye veier, broer, tuneller, kollektivtrafikkruter mv muliggjør nye samarbeidsrelasjoner i den 

geografiske dimensjonen 

 

Et annet viktig forhold er de utfordringene Kirken står ovenfor i møtet med befolkningen. 

Sekularisering, innvandring fra land med svakere kristen og/eller luthersk kirke og endringer i 

søkningen til Kirken øker behovet for at vi bruker våre ressurser til å møte flest mulig på den måten 

de finner det riktig, for å slik kunne øke oppslutningen om Kirken og troen.  



Det kan derfor være nødvendig at vi ser på muligheten for å prioritere ressurser «fra struktur til 

innhold». Større og færre sokn kan gi ulike effekter som gir oss mulighet til å flytte ressurser f.eks. til 

diakoni og trosopplæring; 

o Mer rasjonell organisasjonsstruktur 

o Større og bedre arbeidsmiljø 

o Frigjorte ressurser til reell daglig ledelse som følge av mindre ressursbruk på selve 

rådsarbeidet på ulike nivå 

o Bedre rekrutteringsgrunnlag for frivillige gjennom større nedslagsfelt 

o Spesialisering mellom kirkene 

Analyse av soknestruktur og aktivitet 
For å kunne drøfte soknestruktur er det viktig å ha et faktabasert grunnlag om hvordan byen har 

utviklet seg og hvordan byen forventer å utvikle seg, og ikke minst hvordan dette har påvirket og kan 

påvirke Kirken og menighetslivet i den enkelte menighet i fremtiden. PwC ble engasjert til å 

utarbeide en rapport basert på oppdaterte befolkningsprognoser for Trondheim, statistikk for 

utviklingen i Kirken fra Kirkedata, samt andre kvalitative og kvantitative kilder. Formålet er å gi et 

samlet bilde av de underliggende trender i prostiene, samt utviklingen i deltakelse i menighets- og 

gudstjenesteliv. De har også gjort framskrivninger av de trender som har vært de siste 5-10 årene 

sammen med befolkningsprognosene for å kunne gi scenarier for fremtidig aktivitet i Kirken.  

Menighetsrådenes vurdering  
Det gjennomføres prostivise presentasjoner av rapporten fra PwC og Fellesrådet ønsker nå at alle 

menighetene tar med seg denne analysen inn i prosesser i det enkelte menighetsråd for å drøfte 

hvordan utviklingen som har skjedd har påvirket menigheten og ikke minst hvordan ulike 

utviklingstrekk i det videre kan påvirke menigheten.  

Fellesrådet ønsker spesielt at menighetene drøfter følgende spørsmål og gir sine innspill til 

fellesrådet på disse:  

1. Hvilke samarbeidsrelasjoner er etablert mellom menigheten og frivillig sektor?  

2. Hvilke samarbeidsrelasjoner er etablert mellom menigheten og andre menigheter?  

3. Hvilke samarbeidsrelasjoner er etablert mellom menigheten og offentlige organer, herunder 

skolene som ligger i soknet? 

4. Hvordan fungerer disse samarbeidsrelasjonene? Kan endring av soknegrenser og 

sammenslåing av sokn gi bedre muligheter for utvikling av disse/nye samarbeidsrelasjonene?  

5. Hvilke utviklingstrekk innen vei, skole, frivillig sektor, kulturtilbud og handel er relevante for 

soknestruktur i deres bydel?   

6. Er det områder innenfor dagens sokn som mer naturlig tilhører et annet sokn gitt forhold 

som vei, skole, frivillig sektor, kulturtilbud og handel mv?  

7. Er det områder innenfor andre sokn som mer naturlig tilhører deres sokn gitt forhold som 

vei, skole, frivillig sektor, kulturtilbud og handel mv?  

8. På hvilken måte setter dagens soknestørrelse og -grense rammer for aktivitetsnivået i 

menigheten, på godt og på ondt?  

9. På hvilken måte kan endring av soknegrenser til færre og større sokn bedre rammevilkårene 

samlet sett slik dere ser det? 

 

Det ønskes innspill på disse spørsmålene innen 20.juni 2016. 


