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Retningslinjer for prostiråd og prostimøter 

 

 
Sammendrag 
 
Kulturdepartementet har foreslått å oppheve § 22 om prostiråd og prostimøter, med 
henvisning til at det ikke er nødvendig med lovhjemmel for å etablere et forum for 
behandling av saker som er felles for prostiet. Kirkemøtet vil selv stå fritt til å fatte 
bestemmelser om å videreføre ordningen med frivillige prostiråd og prostimøter. Det 
legges derfor opp til at Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta Retningslinjer for 
prostiråd og prostimøter, slik at ordningen med frivillige prostiråd og prostimøter kan 
videreføres fra 2017. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i kirkeloven § 22,  
anbefaler Kirkerådet at Kirkemøtet fatter følgende vedtak: 
 
Retningslinjer for prostiråd og prostimøter 

§ 1. Etter bestemmelse i et flertall av menighetsrådene i prostiet kan det dannes 
et prostiråd til behandling av saker felles for prostiet. Prostirådet kan avholde kirkelige 
møter for prostiet (prostimøter). Prostiråd og prostimøte kan ikke treffe avgjørelse 
som er bindende for de enkelte menighetsråd eller andre organer. 

 
§ 2. Prosten skal i løpet av første året i menighetsrådets valgperiode be 

menighetsrådene i prostiet uttale seg om de ønsker å etablere/videreføre ordningen 
med prostiråd. 

 
§ 3. Dersom et flertall av menighetsrådene ønsker det, innkaller prosten 

samtlige menighetsråd til et fellesmøte. 
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§ 4. På dette fellesmøtet velges et prostiråd med det antall medlemmer som 

møtet bestemmer. Rådet skal bestå av leke menighetsrådsmedlemmer, prest(er) og 
lek(e) kirkelig tilsatt(e) foruten prosten. Leke menighetsrådsmedlemmer skal utgjøre 
flertallet. 
 Valget foregår skriftlig. 

 
§ 5. Fellesmøtet fastsetter i egne statutter nærmere regler for valg av og 

virksomhetsregler for prostirådet. 
 
§ 6. Prostirådets regler (statuttene) oversendes de kirkelige fellesråd i prostiet, 

bispedømmerådet og Kirkerådet til orientering. 
 
§ 7. Retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2017. Fra samme tid oppheves 

Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet. 
 
§ 8. Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å foreta mindre endringer i 

retningslinjene. 
 
 
 
 
  



  

 

Saksorientering 

 
Kulturdepartementet sendte 3. mars 2015 et forslag til endringer i kirkeloven til 
Kirkemøtets uttalelse. Et av forslagene gikk ut på å oppheve § 22 om prostiråd og 
prostimøter. Departementet viste til at det ikke er nødvendig med lovhjemmel for å 
etablere et forum for behandling av saker som er felles for prostiet. Kirkemøtet vil selv 
stå fritt til å fatte bestemmelser om å videreføre ordningen med frivillige prostiråd og 
prostimøter. Kirkemøtet gav i sak KM 10/15 sin tilslutning til departementets forslag.  
 
Kirkemøtet kan gi retningslinjer for prostiråd og prostimøter, slik at ordningen med 
prostiråd og prostimøter kan videreføres etter 2017. Denne saken legger opp til at 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta Retningslinjer for prostiråd og prostimøter, 
for å sikre en videreføring av ordningen. 
 
Dagens § 22 i kirkeloven har følgende ordlyd: 
 
  § 22. Prostiråd. 

Etter bestemmelse i et flertall av menighetsrådene i prostiet kan det dannes et 
prostiråd til behandling av saker felles for prostiet. Prostirådet sammensettes, 
velges og virker etter regler fastsatt av Kirkemøtet. Prostirådet kan avholde 
kirkelige møter for prostiet (prostimøter). Prostiråd og prostimøte kan ikke 
treffe avgjørelse som er bindende for de enkelte menighetsråd eller andre 
organer. 

 
Kirkemøtet vedtok Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet den 
15. november 1996. Det foreslås at innholdet i nåværende § 22 slås sammen med 
innholdet i disse reglene, i et nytt reglement kalt Retningslinjer for prostiråd og 
prostimøter.  
 
§ 1 viderefører i hovedsak det materielle innholdet i dagens kirkelov § 22, men 
bestemmelsen om at «Prostirådet sammensettes, velges og virker etter regler fastsatt 
av Kirkemøtet» er tatt ut, ettersom den blir overflødig. §§ 2 – 4 er identiske med 
Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet §§ 1 – 3. § 5 viderefører 
bestemmelsen i Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet § 4, men 
det er presisert at fellesmøtet fastsetter de nærmere regler for valg av og 
virksomhetsregler for prostirådet i egne statutter. § 6 viderefører bestemmelsen i 
Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet § 5, men det foreslås at 
prostirådets regler (statuttene) også oversendes Kirkerådet til orientering. Ved at 
dokumentet oversendes Kirkerådet til orientering vil Kirkerådet kunne følge med på 
utviklingen av de ulike prostirådenes statutter, og dermed på sikt lettere kunne foreslå 
endringer dersom det oppstår behov for det. § 8 er en videreføring av tilsvarende 
bestemmelse i de tidligere reglene. 
 
Det foreslås at retningslinjene trer i kraft 1. januar 2017, det forventede tidspunktet for 
ikrafttredelsen av de foreslåtte endringene i kirkeloven. Fra samme tid oppheves 
nåværende Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet.  
 
 
 

 
 
 



  

 

 
Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Ettersom forslaget er en videreføring av ordning som eksisterer i dag, vil de 
økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget innebære utgifter på 
omtrent samme nivå som i dag. Prostiråd og prostimøter må som i dag finansieres av 
de lokale soknene, men det vil være frivillig om man skal ha prostiråd og prostimøter.  
 
Forslaget innebærer at prostirådets statutter skal oversendes Kirkerådet til orientering, 
noe som innebærer at Kirkerådets sekretariat kan holde seg orientert om utviklingen 
lokalt. Arbeidsbelastningen ved dette anses som liten. 
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