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Kirkemøtekomiteens merknader
og Kirkemøtets vedtak

Ordning for tilsetting av proster
Kirkemøtekomiteens merknader
Komiteen legger saksorienteringen til grunn og vil komme med følgende merknader:
1. Komiteen slutter seg til regjeringens forslag om at tilsetting av proster i den nye
ordningen skal overføres til bispedømmerådene (jf Prop. 71 L (2011-2012)).
Dette er i tråd med vedtak i sak KM 10/11. Bispedømmerådene har både
nødvendig kompetanse og større nærhet til det lokale og vil derfor kunne ivareta
tilsettingsmyndigheten på en god måte. Komiteen ser samtidig at dette vil endre
biskopens rolle ved tilsetting av prost.
2. Komiteen vil påpeke at i arbeidet med ny ordning for Den norske kirke må både
hensynet til det regionale og den enkelte menighet ivaretas. Samtidig må
behovet for å ivareta kirken som en nasjonal enhet tas hensyn til. Komiteen har
derfor drøftet muligheten for at tilsetting av ikke bare biskoper, men også proster
kan legges til Kirkerådet eller et særskilt sentralt tilsettingsorgan.
3. Komiteen innser at det verken er mulig eller ønskelig å opprette et særskilt
sentralt tilsettingsorgan på dette tidspunktet i prosessen med å etablere nye
ordninger for Den norske kirke. Komiteen mener at Kirkemøtet bør vurdere
tilsettingsordningen etter å ha høstet erfaringer med denne.
4. Komiteen diskuterte også hvordan søknadene på prostestillingene skal fremmes
når unntaksbestemmelsen for proster i personalreglementet fjernes. Komiteen
mener at det er viktig at biskopen i det bispedømmet der søkeren er ansatt, bidrar
med sin vurdering i form av påtegning i tråd med gjeldende
saksbehandlingsregler ved utnevning av prost.
5. Komiteen vurderte også om vigslede medarbeidere i det aktuelle prostiet bør gis
mulighet for å kunne uttale seg om søkerne til prostestillinger. Komiteen avviser
dette forslaget og viser blant annet til at lek kirkelig tilsatt og prester er
representert i gjeldende ordning.
6. Personalreglement for prester i Den norske kirke framforhandles i tråd med
reglementet § 22. Komiteen peker på at de paragrafene som Kirkemøtet foreslår
endringer i (§§ 2,6, 9) og ny paragraf om tjenestevei for søknad til prostestilling
blir en forhandlingssak mellom arbeidsgiveren (FAD) og
arbeidstakerorganisasjonene.
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Kirkemøtets vedtak
1. Kirkemøtet viser til sin høringsuttalelse til Kirkeforliket – konsekvenser av
eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i
stortingsperioden 2009-2013 i sak KM 10/11. Under forutsetning av at
tilsettingsmyndigheten for proster overføres fra statsråd til et kirkelig organ, mener
Kirkemøtet at tilsettingsmyndighet for prost bør legges til det aktuelle
bispedømmerådet.
2. Under forutsetning av at tilsettingsmyndigheten for proster overføres til
bispedømmerådene, ber Kirkemøtet om at nødvendige endringer i
Personalreglement for prester i Den norske kirke som følge av overføringen av
tilsettingsmyndigheten, blir forhandlet i tråd med reglementet § 22.
3. Blant de forhold som gjøres til gjenstand for forhandlinger, påpeker Kirkemøtet
følgende:
§ 2 Unntak fra reglementsbestemmelser: Pkt 1: Prost tas ut av
unntaksbestemmelsen i første punktum.
§ 6 Behandling av søknader: Pkt 1, nytt siste punktum: Når det gjelder prost
sendes søkerliste og kopi av søknadene til alle menighetsråd i det aktuelle prostiet.

§ 9 Innstillingsrådet og innstilling: Pkt 1, nytt andre punktum: Ved tilsetting av
prost bestemmer biskopen i samråd med rådets leder og nestleder hvilken prost som
skal sitte i innstillingsrådet.
Ny paragraf: Søknad til prostestilling sendes via biskopen i det bispedømmet
søkeren bor.
(Enstemmig vedtatt)
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