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1. Innledning 

1.1. Hensikt 

Dette dokumentet skal bidra til god styring av arbeidet i med delutredning 1 som en oppfølging 
av rapporten «Samhandling i en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering», innenfor 
rammen av de krav som er stilt i KR-sak 71/21.   
 
1.2. Mål og bakgrunn for arbeidet 

I rapporten «Samhandling i en selvstendig folkekirken – ny kirkelig organisering» er følgende 
tema angitt som videre utredningstema i kapittel 13:  

Inndelingen av prostier og sokn: Ved en eventuell etablering av nye fellesorganer, er det etter 
utvalgets vurdering naturlig å ta utgangspunkt i prostinivået, men også gå kritisk igjennom 
dagens inndeling av prostier. Størrelsen på prostiene målt ut fra både antall medlemmer, 
ansatte og geografisk utstrekning, kan ha mye å si for hvordan ny kirkelig organisering vil virke. 
Det samme gjelder hvorvidt prostiene korresponderer med andre eksisterende regionale 
inndelinger for eksempel i form av kommunesamarbeid. Også soknenes størrelse vil ha 
betydning for hvordan ny kirkelig organisering kan virke, men eventuelle endringer i 
sokneinndelingen kan gjøres løsrevet fra implementeringen av ny organisering. Hovedutvalget 
behandler disse spørsmålene på overordnet nivå i avsnitt 12.2, og peker på at dette er noe 
som må utredes videre.   
 
KR fattet i sak 71/21 vedtak om igangsetting av utredning av følgende tema: 

1) Gjennomgang av dagens prostistruktur med forslag til prosess og regelverk for å 
fastsette ny struktur.  

  

Målet for denne utredningen er å bidra med et beslutningsgrunnlag innenfor dette temaet. 
Utredningen skal bygge på rapporten fra Müller-Nilsen og skal sammen med denne 
utredningen og øvrige delutredninger som igangsettes bidra til å gi Kirkemøtet et godt 
beslutningsgrunnlag i saken. Utredningen skal ta utgangspunkt de mål som Kirkerådet har satt 
for den nye organiseringen i sak 59/19: 
 

• frigjøre mest mulig ressurser til møter med folk lokalt og tilstrekkelige ressurser til å få 
kirken til å henge godt sammen lokalt, regionalt og nasjonalt  

• legge til rette for at kirken når ut med evangeliet til flest mulig mennesker  
• legge til rette for at kirken oppfyller samfunnsoppdraget som en folkekirke for alle som 

vil være med og som tar vare på den kristne kulturarven  
• være enkel og funksjonell – den skal inneholde nasjonal regulering av det som er 

nødvendig og forenkle der det er mulig  
• inneholde en god balanse mellom embete og råd, folkevalgte og ansatte  
• være fleksibel, ved å gjøre det mulig å tilpasse ordningene etter ulike behov  
• ivareta behovene til kirkens mange aktører: folkevalgte, ansatte, frivillige og dem som 

søker kirkens tjenester  
• gi økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet lokalt 
• ha fokus på kirkas arbeidsoppgaver i soknet og hvordan strategisk og faglig ledelse i 

soknet kan styrkes 
• sikre at Den norske kirke skal være en attraktiv og rekrutterende arbeidsplass med god 

ledelse  
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1.3. Mandat for utredningen 

 
Utredningen skal ta utgangspunkt i utvalgets målbilde og skal bygge på de vurderinger som 
er lagt til grunn i utvalgets rapport. Dersom utredningens forslag avviker fra Müller-Nilsen 
utvalgets rapport, skal dette begrunnes særskilt.  
 
Utredningen skal gi forslag til en prosess for å komme fram til reviderte prostigrenser, slik at 
prostiene kan utgjøre geografiske rammer for etablering av prostifellesråd som felles 
arbeidsgiverorgan for de som arbeider lokalt i kirken. Utredningen skal:  

1. Beskrive kort dagens prostistruktur, dens bakgrunn og funksjon.  
2. Gjennomgang av kriterier for etablering av nye prostier med utgangspunkt i 

utvalgets rapport punkt 12.2 
3. Beskrive forslag til prosess for etablering av ny prostistruktur inklusive; 

a. Foreslå hvordan prosessen med etablering av ny prostistruktur bør styres og 
ledes, lokalt, regionalt og nasjonalt.   

b. Beskrive hvem som bør delta i den lokale prosessen og hvem som bør 
høres eller involveres på annen måte  

c. Angi hvilke beslutningspunkter som er nødvendige   
d. Angi forslag til hvordan man skal håndtere situasjonen ved lokal uenighet 

4. Foreslå tidsramme for prosessen herunder hvordan den kan tilpasses, 
beslutningsprosessen for ny kirkelig organisering og gjennomføring av kirkevalg.  

5. Oppsummere høringsinnspill fra kommunene som har frist 15.10, når det gjelder 
spørsmål om prosess for etablering av prostifellesråd 

6. Klargjøre behov for eventuelle endringer i kirkelig regelverk for å kunne gjennomføre 
prosessen slik som foreslått. 

 
Frist for leveranse til Kirkerådets direktør er 31. desember 2021 
 

 
1.4. Organisering inkl. ansvar og myndighet 

Utredere: 
Eigil Morvik og Aud Karin Hovi  
 
Utrederne har et felles ansvar for å gjennomføre utredningen og at denne leveres innen fristen. 
Utrederne har også ansvar for nødvendig dialog med oppdragsgiver om forståelsen av 
mandat, framdrift mv.  
 
Utrederne skal innkalle referansegruppen til møter iht. frekvens som avtales mellom utrederne 
og referansegruppen. Det skal sendes ut agenda og dokumenter til referansegruppen minst 5 
dager i forveien.  
 
Referansegruppe:  

 
Navn Stilling 

Toril Solevåg  FR-leder Sula kirkelige fellesråd 

Brit Skjelbred Bispedømmerådsleder i Nidaros 

Olav Rune Ertzeid Prost, Helgeland 
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Aslak Wegge Stiftsdirektør i Agder 

Martin Kulild Ass. Rådmann i Alver kommune 

Børge Lund Kirkeverge Sør-Innherad 

Harald Askeland Fagdirektør i KA 

 
Referansegruppens rolle er å være et rådgivende organ for utrederne. Referansegruppen skal 
bidra med ulike perspektiver og erfaringer inn i arbeidet, samt å utfordre utrederne på ulike 
temaer.  

 
Til møtene forutsettes det å foreligge forberedte dokumenter innenfor arbeidets ulike faser, jf. 
mandatet.  
 
Sammenstilling av høringsssvar 
Rapporten om kirkelig organisering er sendt på høring til kommuner og andre offentlige 
høringsinstanser med frist 15. oktober. Kirkerådet skal innen 15. november sender utrederne 
en sammenstilling av mottatte høringssvar.  
 
1.5. Fremdriftsplan og nedbryting i deloppgaver 

Utredningen har følgende framdriftsplan for resten av prosessen:  
 

Møter for utrederne og i 
referansegruppe 

Hovedtemaer 

26.09.2021 Prat med Ingrid og Inger Kari om mandat, referansegruppe og fremdrift 
01.09.2021 Avtale kalender 

15.09.2021 
Outline av rapporten, begynne på del 1 om situasjonsbeskrivelse, 
forberede møte med referansegruppen 

29.09.2021 Nettmøte for utredere 
06.-08.10. 2021 Mulig fysisk møte med referansegruppa 6., 7. eller 8. oktober 
21.10.2021 Nettmøte for utredere 
08.11.2021 Status med Inger Kari (dvs rapportering per 01.11.2021) 
xx.11.2021 Nettmøte for utredere 
xx.11.2021 Nettmøte for utredere 
xx.12.2021 Siste møte med referansegruppa, avtales i første møte i oktober 
15.12.2021 Mulighet for nest siste hånd på verket 

16.12.2021 
Sluttføre rapporten, mulig å sitte i Hønefoss og skrive? Medium reisevei 
for både Eigil og Aud-Karin 

17.12.2021 Mulighet for siste hånd på verket 
 
 
 
1.6. Kritiske suksessfaktorer/risikoer og risikoreduserende tiltak 

Kritiske suksessfaktorer/risikoer Risikoreduserende tiltak Risiko-
vurdering 
etter tiltak 

1) Manglende informasjonstilgang   
2) Kommunehøringen gir svakt   
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mandat for å etablere 
prostifellesråd slik det er 
beskrevet i rapporten. 

3) Stor uenighet i referansegruppen   
4) Ressursknapphet for utredere   

 
 
1.7. Rapportering 

Det skal foretas rapportering til Kirkerådets direktør innen 1. november 2021.  
 
2. Revisjonsoversikt 

Rev.nr Dato Beskrivelse av hovedendring 

   
 
 
 
 


	1. Innledning
	1.1. Hensikt
	1.2. Mål og bakgrunn for arbeidet

	1. Innledning
	1.1. Hensikt
	1.2. Mål og bakgrunn for arbeidet

	1. Innledning
	1.1. Hensikt
	1.2. Mål og bakgrunn for arbeidet

	1. Innledning
	1.1. Hensikt
	1.2. Mål og bakgrunn for arbeidet


