
 
 

KM 11/16 Retningslinjer for prostiråd og 
prostimøter 

 

Kirkemøtekomiteens merknader  
Komiteen legger saksorienteringen til grunn, men har stilt spørsmål ved om det er nødvendig 
å videreføre ordningen med prostiråd gjennom egne retningslinjer, da dette er en frivillig 
ordning som ikke gir rådet mandat til å gjøre bindende vedtak for menigheter eller andre 
organer.  
 
Komiteen innstiller likevel på å videreføre ordningen gjennom å vedta disse retningslinjene. 
Årsaken til dette er at det er uvisst hvilken kirkeordning som vil være gjeldende i fremtiden, 
og premissene for slike råd kan bli endret. Komiteen mener derfor at muligheten for å 
opprettholde eller opprette slike råd ikke bør fjernes på et tidspunkt hvor det er uklart hvilken 
rolle prostiet vil få i en fremtidig kirkeordning. 
 
Komiteen kjenner til virksomme prostiråd, samtidig som det er uvisst hvor stor utbredelse 
ordningen har i dag. Prostiråd kan være et tiltak som styrker menighetsrådene og gir en arena 
for behandling av saker felles for prostiet. 
 
§§ 4 -5 om at det er opp til fellesmøtet å bestemme hvordan rådet konstitueres ble 
problematisert i komiteen. Komiteen mener retningslinjene bør gjennomgås dersom 
ordningen fortsetter i denne formen også etter 2020. 

 

Kirkemøtets vedtak 
Under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i kirkeloven § 22, 
fatter Kirkemøtet 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. 
 

 



§ 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. 
 
 
Vedtatt mot 2 stemmer. (111 stemmerettigede.) 
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