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Høring om kirkelig organisering: Müller-Nilsen-utvalgets utredning 
"Samhandling i en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering" 
 
Siden 2005 har Kirkemøtet i Den norske kirke hatt som mål å samle arbeidsgiveransvaret for 
alle som jobber lokalt i kirken. I mars 2021 leverte Müller-Nilssen-utvalget sin utredning om 
hvordan dette kan se ut med en organisering på prostinivå. En organisering på dette nivået 
er ikke blitt behandlet før, og derfor bad Kirkerådet om en utredning av dette nivået. 
 
Organisering på prostinivå er nå utredet. Det som her skal høres, er om dette er modeller 
som kan brukes for å tegne ut en ny kirkelig organisering av Den norske kirke. Kirkerådet 
sender derfor rapporten på høring for å få tilbakemeldinger på de ulike forslagene og 
modellene som Müller-Nilssen-utvalget redegjør for. I vedlagte høringsnotat presenteres 
hovedlinjene i utvalgets rapport, med tilhørende høringsspørsmål.  
 
Høringsfristen er 1. desember 2021. 
 
Müller-Nilssen-utvalgets rapport, en informasjonsfilm og presentasjonsmateriell finnes 
tilgjengelig på kirken.no/kirkeligorganisering.  

Bakgrunn 
Den nye trossamfunnsloven trådte i kraft 1. januar 2021. Før dette ga kirkeloven detaljert 
regelverk for organisering av kirken. Nå har Stortinget gjennom trossamfunnsloven overlatt 
til Kirkemøtet å beslutte kirkens organisering. Innenfor visse rettslige rammer er det opp til 
kirken selv å bestemme hvordan trossamfunnet skal være organisert.  Trossamfunnsloven 
viderefører ordningen med at trossamfunnet Den norske kirke har to typer rettssubjekter, 
soknet og rettssubjektet Den norske kirke. Denne strukturen har betydning for 
arbeidsgiverorganiseringen. Det at det er to finansieringskilder for kirken har også stor 
betydning for handlingsrommet for en kirkelig organisering. Kirken er avhengig av å finne en 
organisering som sikrer godt samarbeid med kommunene fordi kommunene finansierer den 
lokale kirkes virksomhet. Samtidig skal kirken være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver, 
og små enheter kan skape utfordringer med å ha kompetanse og kapasitet til dette. Med 
disse rammevilkårene ble det naturlig for Kirkerådet å be om en utredning av en felles 
organisering av arbeidsgiveroppgavene på prostinivå, som er nært nok og samtidig stort nok 
til å være en velegnet arbeidsgiverenhet. 
 

https://kirken.no/kirkeligorganisering
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Kirkerådet vedtok i sak KR 59/19 å sette ned et hovedutvalg og fire arbeidsgrupper for å 
arbeide med særskilte temaer. Hovedutvalget for kirkelig organisering (Müller-Nilssen-
utvalget) skulle se på helheten i en ny organisering, og utvalget leverte sin rapport ved 
utgangen av mars 2021. 

Om høringen 
Utvalget har levert en omfattende rapport som berører mange sentrale spørsmål for en ny 
organisering. På enkelte områder har utvalgets medlemmer ulike oppfatninger av hvilke 
løsninger som er best egnet for å nå de målene som er satt for arbeidet. For å få gode 
høringssvar har Kirkerådet utarbeidet et høringsnotat som inneholder en kortfattet 
informasjon om bakgrunnen for rapporten, sentrale temaer for høringen og ulike 
høringsspørsmål. 
 
Høringsspørsmålene i høringsnotatet svares på i et elektronisk skjema. En person fyller ut 
skjemaet på vegne av høringsinstansen og følgende lenke skal benyttes: 
https://surveys.enalyzer.com?pid=dimb3n6f  
 
Kirkerådet er opptatt av å få frem ulike synspunkt og vurderinger. Høringen er ikke en 
«avstemming» for ulike modeller. Det er derfor lagt til rette for utstrakt mulighet for å 
begrunne svar og gi supplerende kommentarer. En viktig hensikt med å bestille rapporten, 
har vært å få forslag til hvordan man kan oppnå at de som arbeider lokalt kan forholde seg til 
samme arbeidsgiver og at kirkens attraktivitet som arbeidsplass styrkes. Vi ber derfor om at 
høringsinstansene har et særlig fokus på dette temaet når høringen besvares.  
 
I tillegg til foreliggende høringsnotatet er det utarbeidet en presentasjon som kan benyttes 
for å innlede til diskusjon om utvalgets rapport. Det er også lagd en informasjonsfilm som 
kan benyttes til forberedelser og i møter der saken skal diskuteres. Dette materiellet finnes 
på kirken.no/kirkeligorganisering. 

Om den videre prosessen 
Når høringsfristen er utløpt vil høringsinnspill bli sammenstilt og forelagt Kirkerådet som skal 
forberede saken for Kirkemøtet. I kirkerådssak 37/19 og 59/19 har Kirkerådet lagt en plan 
om at Kirkemøtet skal vedta ny kirkelig organisering i to «omganger». Først et 
prinsippvedtak om kirkelig på Kirkemøtet i september 2022, før en ny kirkeordning kan 
skrives ut og så besluttes på Kirkemøtet i 2023.   
 
Müller-Nilssen-utvalget peker på flere temaer som bør utredes videre. Samtidig mener 
utvalget selv at det nå er nok kunnskap til å kunne gjøre et prinsippvedtak. En første 
behandling i Kirkemøtet vil også at det peke på flere hensyn som må ivaretas og bør utredes 
nærmere. I utvalgsrapporten kapittel 13 redegjør utvalget for utredningsbehov på flere 
områder. Kirkerådet har besluttet å igangsette utredninger innenfor følgende temaer med 
frist 31.12.2021:  

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

2) Oppgave- og ansvarsfordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd i ny kirkelig 
organisering, oppsummere og ytterligere detaljere utvalgets forslag. 

3) Biskopens lederrolle og tilsyn. Demme skal bygge videre på utredningsarbeidet fra 
prosjektet kirkelig organisering og avklare de gjenstående elementene som Müller-
Nilsen-utvalget har bedt om at konkretiseres nærmere.  

4) Organisering og ledelse på arbeidsplassen lokalt i ny kirkelig organisering.  
5) Bispedømmerådets rolle og ansvar hvis arbeidsgiveransvaret flyttes til 

prostifellesrådet.  
 
En utredning av folkevalgtrollen i Den norske kirke er allerede i gang og har frist i slutten av 
januar 2022. Disse utredningene vil sammen med rapporten «Samhandling i en selvstendig 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=dimb3n6f
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folkekirke» og høringssvar i denne saken vil være et viktig grunnlag for den videre 
behandling i Kirkerådet og Kirkemøtet. Kirkerådet vil vurdere ytterligere utredninger løpende.   

Om høringsinstansene 
Denne høringen er rettet til menighetsråd, kirkelige fellesråd, KA, 
arbeidstakerorganisasjoner på KA-området, utdannings- og forskningsinstitusjoner mfl. Det 
er Kirkemøtet som med hjemmel i trossamfunnsloven har myndighet til å beslutte kirkens 
organisering, og de som blir berørt bør høres i saken. Kirkerådet mener derfor at de fleste 
spørsmål og problemstillinger som utredningen reiser, først og fremst bør forelegges de 
kirkelige virksomhetene som blir berørt i denne saken.  
 
Utvalgets rapport inneholder imidlertid enkelte sentrale spørsmål som berører relasjonen til 
aktører utenfor det kirkelige området, og i særlig grad kommunene. Kirkerådet vil derfor 
sende disse eksterne aktørene et eget høringsbrev. Her vil de inviteres til særlig å svare på 
utvalget spørsmål som vedrører relasjonen mellom disse virksomhetene og kirken. Det vil 
for eksempel gjelde kommuner, KS – Kommunesektorens organisasjon, departementer og 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Dette vil ikke være til hinder for at disse 
organisasjonene også kan komme med synspunkter på øvrige deler av utredningen. 
 
Det er Kirkemøtet som vedtar kirkens organisering. Siden medlemmene av 
bispedømmerådene også er medlemmer av Kirkemøtet, er det ikke gitt at 
bispedømmerådene og biskopene skal avgi høringsuttalelse på linje med andre kirkelige 
virksomheter. Samtidig er både biskop og bispedømme berørte i saken. Kirkerådet har 
besluttet at både bispedømmeråd og biskoper skal være høringsinstanser, men mener 
denne rollekombinasjonen gjør det viktig å skille mellom rollene i de ulike fasene av 
prosessen, samtidig som at viktige argumenter kommer fram og at prosessen blir mest mulig 
transparent.  
 
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli 
publisert på kirken.no. 

Avslutning 
Den norske kirke må rigge seg for framtiden. Vi vet ennå ikke hvordan samfunnet vi framstår 
«post-korona». Men det vi vet, er at både samfunnet og kirkens medlemmers behov er i 
endring og at det blir sentralt for å kirken og videreføre sin rolle som folkekirke som er aktivt 
til stede i folks liv. Vi håper at dere gjennom denne høringsprosessen vil få en mulighet til å 
løfte blikket og se kirken, ikke bare fra innsiden men også litt fra utsiden, både som et 
trossamfunn og som en sentral samfunnsaktør.  
 
Det vil alltid være en risiko med endring. Kanskje vil noen miste arbeidsoppgaver eller måtte 
løse nye, kanskje vil noen få en ny leder og kanskje vil arbeidsgiverorganet måtte arbeide 
annerledes enn tidligere og ha andre relasjoner. Samtidig kan det også være en risiko ved 
ikke å gjennomføre endringer. Dette handler blant annet om forventninger om god ledelse 
og effektiv ressursutnyttelse i hele kirken. Helt siden 2005 har Kirkemøtet hatt et ønske om å 
få til en felles arbeidsgiverorganisering for dem som arbeider lokalt i kirken. Det er på tide at 
Kirkemøtet tar et valg om kirkens organisering. Å holde på dagens organisering er en 
mulighet, men da oppfylles ikke Kirkemøtets ønske om felles arbeidsgiverorganisering for de 
som arbeider lokalt.  
 
En organisering på prostinivå er ikke besluttet, men gjennom utvalgets rapport har 
Kirkerådet fått et godt grunnlag for hvordan dette kan se ut. På enkelte punkter deler 
utvalget seg i sine anbefalinger. Dette er sannsynligvis et uttrykk for at det finnes ulike syn i 
kirken på hva som er en hensiktsmessig organisering og hvilke mål modellene måles mot. 
Kirkerådet håper derfor at dere som mottar denne høringssaken legger til rette for god 
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involvering og deler deres vurderinger av de sentrale spørsmålene som saken reiser. 
Dersom dere har spørsmål i saken kan disse sendes inn via skjemaet på denne siden.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Kristin Gunleiksrud Raaum  
leder i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen 
 direktør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Høringsnotat til kirkelige høringsinstanser 
 
 
 
                                  
 
 
Mottakere: 
Alle menighetsråd                                  
Alle kirkelige fellesråd                                  
Hovedverneombudet i rettssubjektet Den 
norske kirke, Hilde Fylling  

                      

Agder og Telemark bispedømmeråd            Postboks 208 4662 
KRISTIANSAND S 

Borg bispedømmeråd            Bjarne Aasgt. 9 1606 
FREDRIKSTAD 

Bjørgvin bispedømmeråd            Postboks 1960 5817 BERGEN 
Hamar bispedømmeråd            Postboks 172 2302 HAMAR 
Nidaros bispedømmeråd            Kongsgårdsgata 

1a,Erkebispegården  
7013 TRONDHEIM 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd            Postboks 790 9258 TROMSØ 
Oslo bispedømmeråd            Postboks 9307 

Grønland 
0135 OSLO 

Stavanger bispedømmeråd            Lagårdsveien 44 4010 STAVANGER 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd            Tolder Holmers vei 

11 
8003 BODØ 

Tunsberg bispedømmeråd            Postboks 10 Kaldnes 3119 TØNSBERG 
Møre bispedømmeråd            Moldetrappa 1 6415 MOLDE 
Nidaros Saemien Åålmege            Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 
Kirkelig Undervisningsforbund            Rådhusgata 1-3 0151 OSLO 
Hamar biskop            Postboks 172 2302 HAMAR 
Nidaros biskop            Kongsgårdsgata 

1a,Erkebispegården  
7013 TRONDHEIM 

Acta barn og unge i Normisjon            Postboks 7153 St. 
Olavs plass 

0130 OSLO 

Den norske israelsmisjon            Holbergs plass 4   0166 OSLO 
Det Norske Diakonforbund            Rådhusgate 1-3 0151 OSLO 
Den norske kirkes presteforening            Postboks 437 

Sentrum 
0103 OSLO 

Misjonsalliansen            Postboks 6863 St 
Olavsplass 

0130 OSLO 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/har-du-sporsmal/


   
  5 av 6 
   
 
Oslo biskop            Postboks 9307 

Grønland 
0135 Oslo 

Bjørgvin biskop            Postboks 1960 5817 BERGEN 
Fagforbundet Teologene            Boks 7003 St. 

Olavsplass 
0130 OSLO 

Nord-Hålogaland biskop            Postboks 790 9258 TROMSØ 
Det teologiske fakultet            Postboks 1023 

Blindern 
0315 OSLO 

VID            Postboks 184 
Vinderen 

0319 OSLO 

KUN - Kirkelig Utdanningssenter nord – VID 
Tromsø            

Breivika 9037 TROMSØ 

Døvekirkenes fellesråd            Fagerborggt. 12 0360 OSLO 
HimalPartner            Postboks 6646 St 

Olavsplass 
0129 OSLO 

KIFO - Institutt for kirke- religions- og 
livssynsforskning            

Øvre Slottsgate 2 B 0157 OSLO 

Svalbard Kirke                                  
KRIK - Kristen idrettskontakt            Pb. 3822 Ullevål 

Stadion 
0855 OSLO 

Norsk kvinnelig teologforening                                  
IKO            Postboks 2623, St. 

Hanshaugen 
0131 OSLO 

NLA Høgskolen            Postboks 74 
Sandviken 

5812 BERGEN 

Møre biskop            Moldetrappa 1 6415 MOLDE 
Åpen folkekirke - Gard Realf Sandaker-
Nielsen            

                      

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter - KA            

                      

Agder og Telemark biskop            Postboks 208 4662 
KRISTIANSAND S 

Søndagsskolen Norge            Postboks 98, 
Sentrum  

0101 OSLO 

KFUK-KFUM-speiderne                                  
Stavanger biskop            Lagårdsveien 44 4010 STAVANGER 
Tunsberg biskop            Postboks 10 Kaldnes 3119 TØNSBERG 
Borg biskop            Bjarne Aasgt. 9 1606 

FREDRIKSTAD 
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep            

                      

Ung Kirkesang            Konsul Wilds vei 1 4621 
KRISTIANSAND S 

MF vitenskapelig høyskole            Postboks 5144 
Majorstuen 

0302 Oslo 

Sør-Hålogaland biskop            Tolder Holmers vei 
11 

8003 BODØ 

Fagforbundet                                  
Stefanusalliansen            Pb 6603 Rodeløkka 0502 OSLO 
Det Norske Misjonsselskap            Postboks 226 

Sentrum 
4001 STAVANGER 

Areopagos            Bernhard Getz' gt. 3 0165 OSLO 
KFUK-KFUM NORGE            Grubbegata 4 0179 OSLO 
Skjærgårds LIVE hovedkontor            Boks 303 3791 KRAGERØ 
Bønnelista            c/o Jo 

HedbergHortensveien 
60 

3157 BARKÅKER 
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Norske kirkeakademier - NKA                                  
Creo            Postboks 9007, 

Grøland 
0133 OSLO 

NMSU            PB 226 Sentrum 4001 STAVANGER 
Return2Sender                                  
Normisjon            Postboks 7153St. 

Olav plass 
0130 OSLO 

NLM Ung                                  
Akademikerforbundet            Tollbugata 35 0157 Oslo 
Arkitektenes fagforbund            PB 5899 Majorstuen 0308 Oslo 
Delta            Pb. 9202, Grønland 0134 Oslo 
Econa            Postboks 1869 Vika 0124 Oslo 
Fellesorganisasjonen            Pb 4693 Sofienberg 0506 Oslo 
Forskerforbundet            Postboks 1025 

Sentrum 
0104 Oslo 

Lederne            Storgata 25 0184 Oslo 
Naturviterne            Keysers gate 5 0165 Oslo 
NITO            Postboks 1636 Vika 0119 Oslo 
Norges Juristforbund                                  
Norsk Lektorlag            MBE 326Postboks 1 

Youngstorget 
0028 Oslo 

Norsk Sykepleierforbund            Postboks 
456Sentrum 

0104 Oslo 

Parat            Postboks 9029 
Grønland 

0133 Oslo 

Samfunnsviterne            Kristian Augusts gt. 9 0164 Oslo 
Samfunnsøkonomene            Kr. Augustsgt. 9 0164 Oslo 
Tekna            Postboks 2312 Solli 0201 Oslo 
Utdanningsforbundet            Postboks 9191 

Grønland 
0134 Oslo 

Den norske kirkes ungdomsutvalg                                  
Norges Kristelige Student- og 
skoleungdomslag            

                      

Lovisenberg diakonale høgskole            Lovisenberggt. 15b 0456 OSLO 
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