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Høringssvar fra Saemien Åålmege 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

- 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Monica Kappfjell, Daglig Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Saemien Åålmege anser at det er en fordel med en felles arbeidsgiver, alle er ansatt i RDNK. 
Det gir en helhet i organisering av kirka.Det blir større miljø og blir lettere å rekruttere pga. 
større stillingsprosent. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ulemper med felles organ er avstander der man ikke kjenner lokale forhold. Det blir avstand til 
kommunale bevilgninger. I et stort geografisk distrikt kan det bli lange reiser og "vinninga går 
opp i spinninga". 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Saemien Åålmege er en kategorialmenighet og er organisert i rDNK under Nidaros 
bispedømme og ser modell 2 som best av de fremlagte alternativ. Dette gir en helhetlig kirke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Saemien Åålmege foretrekker modell 3 som samsvarer med ledelse på bispedømmenivået og 
som vi mener fungerer godt.Organiseringen av kirka blir da den samme uavhengig av nivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Saemien Åålmege ser ikke grunner for nasjonale krav, men at det legges til rette for gode 
muligheter for kurs/etterutdanning. I samiske områder bør det i organisasjonen finnes samisk 
språk- og kulturkompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Saemien Åålmege mener titlene er godt innarbeidet og bør ikke endres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Saemien Åålmege mener at biskopen skal tilsette proster og spesialprester. Biskopen skal 
sikres en rolle/uttalelsesrett ved tilsetting i vigslede stillinger. Det er viktig med en kompetent 
stab på bispedømmenivå for strategi og utviklingsarbeid. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Saemien Åålmege oppfatter at i modell 2 er arbeidsgiveransvaret delegert til prostinivået. 
Biskopsnivået har derfor et overordnet arbeidsgiveransvar og tilsynsrollen er derfor ikke 
frikoblet fra dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Strategisk ledelse og kirkelig enhet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 4 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Biskopen skal gi uttalelse ved tilsetting i vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Saemien Åålmege mener at bispedømmerådet har ansvar for: Pkt 1, strategisk tenkning. Pkt 2: 
Faglig oppfølging og støttefunksjoner, herunder samisk kirkeliv. Pkt 3: Klageinstans for andre 
nivåer. Det er behov for menigheter og prosti å kunne henvende seg til en overordnet instans. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Man kan kalle det prostiråd for å forenkle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Saemien Åålmege ønsker videreføring av dagens ordning.  Menighetsrådet har en viktig rolle i 
planarbeidet, men ikke i gjennomføringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja, menighetsråd bør ha uttalelsesrett for tilsettinger for de som skal arbeide i menigheten. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ja, med møte- og talerett 

Ja, med møte- og talerett for å ha god kontakt med bevilgende kommuner. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nødvendig med samisk representant i prostifellesråd der vi har kommuner innenfor 
forvaltningsområde for samisk språk. Se videre svar på spørsmål 44. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 
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Nei. Viktig å ha med prester. Samtidig er det viktig å ha med andre enn prester på Kirkemøtet/i 
bispedømmeråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Hvis ordning mot formodning avvikles må de med få unntak være valgbare. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Både fast medlem i bispedømmerådet og 1. vara av samiske/døvekirkens representanter bør 
inkluderes i Kirkemøtet. Ungdomsutvalget bør også ha to medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 



 

Saemien Åålmege 

16 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Samvirke mellom prostifellesråd og språkavdelinger i forvaltnings-kommuner for samisk språk 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Saemien Åålmege mener det er viktig at i prostifellesråd er samisk representant i prostier som 
ligger i forvaltningsområde for samisk språk.Hvordan representasjon skal gjennomføres, må 
vurderes når man ser hvordan organiseringen blir. Like viktig som representasjon er å få en 
helhet i arbeidet med samisk kirkeliv. Det er viktig at det skapes et samisk fellesskap der 
representanten inngår. Det er en fare for at den samiske representanten blir alene om å 
arbeide for ivaretakelse av samisk kirkeliv i prostifellesrådet. Samisk representasjon må tilføre 
noe til virksomheten, og ikke bli brukt som alibi for at en ivaretar samisk kirkeliv. Det må derfor 
sikres fellesskap på et overordnet nivå som samler representanter fra hele bispedømmet i 
samiske områder for åsamordne samisk kirkeliv mellom de ulike prostiene. For sørsamisk 
område må det da legges til ressurser for at representanter som er innvalgt kirkepolitisk, den 
sørsamiske representanten i Samisk kirkeråd og samisk representant i bispedømmerådet og 
samisk representant i prostifellesråd, må gis muligheter til å diskutere utvikling av samisk 
kirkeliv og ha god kontakt med Saemien Åålmegerarie. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

For å ivareta samisk kirkeliv på lokalt nivå må det tilbys kurs og gis oppfordring til å ta i bruk 
samisk språk og kulturuttrykk. Strategiplan for samisk kirkeliv må innarbeides i lokale planer. 
Lokalt må man ha en plan for hvordan man skal kunne tilby kirkelige tjenester på samisk språk 
med forankring i den samiske kulturen.Utvikling av samisk kirkeliv må skje i samarbeid mellom 
de forskjellige nivåene i kirkelig organisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

For å sikre at samisk kirkeliv ivaretas i alle prostier i samiske områder, skal alle prostier ha en 
plan for hvordan samisk kirkeliv skal ivaretas og hvordan de skal kunne støtte menighetene 
med å tilby kirkelige tjenester på samisk språk, med forankringi den samiske 
kulturen.Prostifellesrådet må arbeide inn strategiplan for samisk kirkeliv i sine planer. Man må 
også sørge for kompetanse på samisk kirkeliv. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

støtte og inspirere menighetene lokalt.Saemien Åålmege er en kategorialmenighet og arbeider 
med samisk kirkeliv og samarbeider også med andre menighetsråd. I sørsamisk område har vi 
en organisering av samisk kirkeliv som i stor grad ivaretar det anliggende som er omskrevet i 
sluttrapporten.Saemien Åålmege mener at det i sørsamisk område er viktigere at det fra 
bispedømmenivå gis muligheter til kompetanseheving i prosti og menigheter. At bispedømme 
er støtte og resurs for prosti og sogn. Det må være en helhet i samisk kirkeliv, og det må passes 
på at samisk kirkeliv ikke fragmenteres og blir utydelig. Organisering av Saemien Åålmege (har 
stort arbeidsområde) skiller seg fra organisering for prostimodellen og det kan være en 
utfordring å få de modellene til å passe sammen. Det trengs å utredes mer hvordan man best 
ivaretar samisk kirkeliv i de ulike samiske områdene.Sapmie er en felles benevnelse på hele det 
samiske området. Det er forskjeller på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk område, både 
språkmessigog kulturelt. Dermed blir det også forskjellig hvordan man ivaretar samisk kirkeliv. 
Vi har ulike forutsetninger og det må det tas hensyn til. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

I dag har bispedømmerådet en tydelig rolle ovenfor menighetene. I forhold til samisk kirkeliv i 
sørsamisk område er det et godt samarbeid mellom Saemien Åålmege og Nidaros 
bispedømmeråd. Ved en eventuell opprettelse av prostifellesråd og større ansvar lagt til det 
nivået, er vi bekymret for at det vil bli vanskeligere å organisere og samordne samisk kirkeliv. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Byåsen menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 
Nidaros 

Prosti:  

Byåsen og Heimdal  - 
Strinda storprosti-forsøk 

Medlemmer i soknet:  
10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrid Eikli Heggset, Menighetsforvalter 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Alle ansatte forholder seg til ett arbeidsgiverorgan. Lik tenkning og praksis på arbeidsplassene. 
Tilgang til felles datasystemer og administrative tjenester, vedlikehold.Lettere å opprettholde 
kompetanse på ulike områder.Gunstig med en arbeidsgiverlinjefor alle nivå, inkl. prostirådnivå.  
Prostifellesråd vil være et godt nivå for strategisk ledelse og ivaretakelse av 
ansatte.Prostifellesråd gir menighetene en stemme rundt bordet. Det er hensiktsmessig med  
et organ så nærme soknet som mulig. Mer effektiv administrasjon vil gi flere ressurser til 
utadrettet arbeid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det kan bli utfordrende der det er flere kommuner i samme prosti, ofte vanskelig å smelte 
sammen forskjellige kulturer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Kommunerepresentanter i prostifellesrådet. Klare avtaler med kommunene om deltakelse – 
klare nasjonale modeller på hvordan det skal organiseres.Se til de stedene hvor det er et godt 
interkommunalt samarbeid fra før. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Byåsen menighetsråd støtter forslaget om å etablere prostifellesråd.Man må se til 
prostigrensene. Trondheim bør være ett prosti. En fare ved å bygge opp prostifellesrådet er at 
menighetsrådet kan føle og erfare at det ikke er et eget organ for soknet. Detmå merkes i 
lokalmenigheten at prostifellesrådet er et organ som støtter menighetens arbeid, og ikke er et 
organ for egen del med egne strategier. Bør arbeide for større og færre sokn, det gir færre 
representanter i prostifellesrådet, som gjør at rådet blir mer funksjonsdyktig. Det er viktig å få 
til en god, sterk kobling mellom soknet og prostifellesrådet. Et årlig fellesmøte er ett minimum. 
Ha ett sokn som fokusområde hver sin måned på prostifellesrådsmøtene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadMenighetsrådet er delt:  modell 1 – 4 stemte for denne modellen.Sikrer den 
lokale kirken størst innflytelse på ressursene. Gir færre grensesnitt enn de to andre, større 
muligheter for hele stillinger og større fagmiljø. Sammenhengen i de ulike styringsorganer i 
kirken sikres gjennom indirekte representasjon og bygges opp nedenfra. Denne modellen 
bevarer menighetsrådets selvstyrerett bedre både når det gjelder økonomi og forvaltning av 
ressurser. Et nasjonalt organ som formell arbeidsgiver kan gi mindre lokal innflytelse i 
krevende saker og mer byråkratisering. modell 2 – 4 stemte for denne modellen. Modell 2 
legger vekt på at Prostifellesrådet trenger en sterk tilknytning til den nasjonale kirke, for å sikre 
en sammenhengende kirke på alle nivå. Selv om modell 2 samler alt arbeidsgiveransvar i Dnk, 
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er fortsatt hovedmålet å fremme den lokale kirkes selvstendighet, ved å skape gode rammer. 
Kirkemøtet kan vedta felles systemer i kraft av å være øverste arbeidsgiverorgan for alle 
ansatte, som kan føre til merressurser i utadrettet arbeid lokalt. Mulighet for å sikre lik 
arbeidsgiverpolitikk og felles HR-arbeid i kirka, kan føre til bedre ivaretakelse av ansatte, og 
bedre framtidig rekruttering til kirkelige stillinger. 2 lot være å stemme. Modell 3 
anbefalesikke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Se over under begrunnelsen. 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådet enig om at prostifellesrådet blir ansettelsesorgan. Viktig at menighetsrådet får 
stor innflytelse ved ansettesler. Rådet må være sentral i prosessen.. Biskopen kan uttale seg 
ved alle tilsettinger. Må uttales seg ved tilsetting av prost ogdaglig leder av prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  
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Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Menighetsrådet er delt: Modell 2 – 8 stemmer Det er mest klargjørende at det er en 
administrativ leder. Modell 3 – 1 stemme Sikrer både god administrativ og kirkefaglig ledelse. 
Viktig at daglig leder ikke har siste ord i kirkefaglige saker. Tar best hensyn til at vi er kirke. 
God erfaring fra bispedømmenivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Se begrunnelsen over. 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Nasjonale krav som gjelder for hele landet og forutsetter at man har eller tilegner seg 
kirkerettslig lederkompetanse . 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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Det er ikke mulig å svare på punkt 14.a. korrekt. Vi mener en kan beholdes men ikke den 
andre. Og har merknad. Men krysser av på "ingen merknad", selv om det er feil.  «Prost» kan 
gjerne beholdes. Kirkeverge erstattes med «Daglig leder» i prostifellesrådet.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Hvis arbeidsgiverfunksjoner blir flyttet fra bispedømmenivå til prostifellesrådet, vil biskopen 
ha kapasitet til å ivareta tilsyn for både prestetjenesten og de andre kirkefaglige 
stillingene.Det må utarbeides klare regler for hvilken myndighet biskopen har til å gi 
bindende pålegg og plikt for alle ansatte, fellesråd og menighetsråd om å følge opp disse 
påleggene. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

-Mulighet til å innkalle alle ansatte til kurs og kompetansegivende tiltak. -Mulighet til å 
innkalle alle ansatte til tilsynssamtaler. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

-Lærespørsmål-Innflytelse ved tilsetting av prester og andre.-Omsorgsplikt (kan delegeres til 
prosten)-Styringsrett – sanksjoner, knyttet til lærespørsmål-Faglig og strategisk ledelse-Faglig 
utvikling -Øverste leder av prestetjenesten og all kirkefaglig tjeneste-Tilsyn – alle ansatte 
uavhengig av fag -Kirkens ansikt utad, som deltar i den offentlige debatten i større grad enn 
før-En samlende symbolfigur innad i kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Helt enig. Biskopen bør ha en rolle i tilsettinger. Biskopen må ha uttalerett når det gjelder 
alle tilsettinger. Biskopen skal ha uttalt seg før tilsetting av prost og prostileder (daglig 
leder). 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Andre innspill:  Visitas er veldig ressurskrevende for soknet og bispedømmet. Gode 
forenklinger som ivaretar soknets behov for å bli sett bør tilstrebes og kan kombinere med 
visitas i prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Tilsetting av biskopens stab, felles strategiske satsinger for bispedømmet med mål om å vekke 
og nære det kristelige livet i soknene. Kurs og rådgivning. Eventuelle endringer av grenser for 
sokn og prostier. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

NeiUttalelsen er enstemmig, men vi har en kommentar: Ja, det må være et organ som støtter 
og legger til rette for soknene,  Det er viktig å understreke at samarbeid skal initieres og foregå 
der det er hensiktsmessig og i forståelse og samarbeid med det enkelte sokn. 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Dette spørsmålet er svært uklart. De fleste vil oppfatte det som et spørsmål om 
menighetsrådet skal ha ansvar for å gi føringer for gudstjenestelivet i menigheten gjennom å 
vedta lokal grunnordning slik menighetsrådet gjør i dag. Denne myndigheten må gjerne både 
fortsette og utvides. Men om dette er et spørsmål om hvorvidt menighetsrådet skal få det fulle 
arrangementsansvaret for de forordnede gudstjenestene, har koronatiden vist oss at dette 
ansvaret kan bli omfattende. Det vil være for krevende for de fleste menighetsråd å skulle ta 
dette ansvaret. Det må være arbeidsgiver som er ansvarlig for HMS i forbindelse med 
arrangement i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådets rolle med en representant i innstillingsrådet/tilsettingsrådet må tydeliggjøres 
og nedfelles i kirkeordningen og annet kirkelig regelverk. Dette tilsvarer dagens ordning for 
prester som vil gjelde alle stillinger i soknet. Menighetsrådetssyn skal normalt tillegges stor 
vekt. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Men man må sikre at prostifellesrådet ikke går utover sitt mandat og overstyrer 
menighetsrådene. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Uttalelsen er enstemmig, men vi hadde også en kommentar: Vedtakene må ikke være 
bindende for menighetsrådene. 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det sikrer at menighetsrådene er representert i pfr. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 
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Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Rådet svarte JA, uten å lande på hvilke av de to første punktene som var å foretrekke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Prinsippet om demokrati gjennom indirekte representasjon legges til grunn, tilsvarende 
andre store folkelige organisasjoner, som blant annet idretten, fagbevegelsen og de politiske 
partiene. Dette bidrar til at de medlemmer som er aktive i lokalkirken harrepresentasjon i 
kirkens øverste organer. Lokalmenigheten som kirkens grunnleggende enhet, får dermed 
større innflytelse på sentralkirkelige beslutninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 
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31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Dette har sammenheng med at listevalg ikke anses som en hensiktsmessig ordning i Dnk. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Bør har samme antall representanter som prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør ikke være valgbare 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Kirkemøtet bør bestå av medlemmene fra bispedømmeråd, som igjen er valgt blant 
representanter fra prostifellesrådene, dvs gjennom indirekte representasjon, ikke direktevalg. 
Vi mener det bør være indirekte valg til kirkemøtet. Dette alternativet hadde stor oppslutning i 
innspillsmøter i vår (kun ett folkevalgt organ – menighetsrådet), men er tonet ned som 
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alternativ i utredningen. Byåsen menighetsråd er imot listevalg, da dette spisser konflikter i 
stedet for å mobilisere til samhandling, og er til hinderfor indirekte representasjon i 
bispedømmeråd og kirkemøte. Kirkemøtet bør mest mulig bestå av representanter fra 
lokalkirken, foruten ansattes representanter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Vi er imot listevalg og foreslår en annen ordning. Se pkt. 10. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Det en fordel med samordning av overføringer for stat og kommune i forhold til forutsigbarhet 
og planlegging. Et hovedprinsipp er at prosessene er åpne og forutsigbare. Vi svarer primært 
om storbysituasjon.  Soknets størrelse (antall medlemmer) må få betydelig vekting ved 
beregning av størrelse på tildelinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Byåsen menighet 

34 
 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Det må tas hensyn til storbyenes særlige behov i avgrensing av prostifellesrådet.  Vi deler synet 
om at prostistrukturen bør forankres lokalt, men at det bør være et nasjonalt regelverk som 
utredes/vedtas av kirkerådet, bl.a. med hensyn til størrelse og representasjon. I prostier som 
omfatter flere kommuner bør antall ansatte være en viktig faktor for fastsettelse av 
prostigrensene, og det bør også tas hensyn til om kommunene har interkommunalt 
samarbeide som i sin tur kan ha betydning for prostiets samhandling med kommunene.        
Om 10 – 15 år kan det være en annen finansieringsmodell for kirken (f.eks. en livssynsavgift 
eller full statlig finansiering som alle andre trossamfunn har). Det er viktigst at kirken sikrer seg 
en god organisering for seg, ogikke bare tilpasser seg en kommunestruktur og dagens 
finansieringsstruktur, som kan endre seg. Vi må ikke gjøre oss for avhengig av 
kommunestrukturen, men finne den organisering som er hensiktsmessig for kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Nokså lite hensiktsmessig. I Trondheim er det en  forsøksordning, med nedgang fra 3 til 2 
prosti. Dette har ikke fungert tilfredsstillende for personalet, så prostiets funksjon må 
forbedres. Vi tror det er mest hensiktsmessig med ett PFR i i Trondheim ogat  det er mest 
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hensiktsmessig med ett stort, og at  det er viktig at denne endringen forankres i 
menighetsrådene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Det bør fastsettes rammer for grenseverdier vedr. antall ansatte. Dette henger sammen med 
antall kommuner og sokn som er representert i prostiet. Allikevel vil det være store forskjeller 
mht. folketetthet (by/land), antall sokn, antall kirker og antall 
minoritetsgrupper.Prostifellesråd bør ta utgangspunkt i dagens prostistruktur og justerer bare 
der det er behov for endringer, f.eks. at Trondheim slås sammen til ett prosti. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

En representant / prostifellesrådet kan synes lite dersom det er flere samisktalende sokn i 
rådet (flere enn 3?). Det kan vurderes om det i enkelte tilfeller bør være flere (f.eks. 
Finnmark?). Når det gjelder Nidaros bispedømme, har Trondheim flest sørsamisk-talende. Det 
er også viktig å se Oslo som den største samiske byen, slik at det også bør ha konsekvenser for 
nordsamisk/lulesamisk representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Både gjennom valgordningen, hvor det f.eks. er fastsatt hvor mange samisktalende som skal 
være representanter i menighetsrådene i Finnmark og Troms fylke og Nordland fylke, og 
gjennom videreføring av sør-samisk menighet i sør-samiske områder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Det bør være lokal forankring når det gjelder antall gudstjenester og kirkelig aktivitet hvor 
samisk språk brukes av et flertall av medlemmene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

På dette ble det ikke telt stemmetall. Enighet om at valg er det viktig emne som må vurderes 
klokt. Det kom fram to syn: 1.Valg til styrende organ i den norske kirke samtidig med og i 
lokaler nær de politiske valg til kommunestyrer og fylkesting, er et uheldig samrøre av valg til 
et trossamfunns ledelse og politiske valg. En slik organisering av kirkelige valg er 
diskriminerende ift. andre tros og livssynssamfunn. I tillegg er denne valgordningen kostbar og 
den er arbeidskrevende for den lokale menighet.Direkte kirkelige valg kan gjennomføres ved 
en kombinasjon av forhåndsstemmegiving og valg i tilknytning til en eller flere 
gudstjenester2.En  slik valgordning bør ikke fremskyndes. Det er bedre å opplyse folk i Norge 
om at de kan være med å ha innflytelse i Kirken innenfor nåværende valgordning, og at de slik 
kan få bedre innsyn i denne demokratiske ordningen,Alternative valg i forbindelse med 
gudstjeneste og egne forhåndsvalg vil muligens bli mer fjerntliggende for medlemmene i 
DNK.Andre tros- og livssynssamfunn har ulike tradisjoner for å ta vare på demokratiske 
prosesser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Se over. 



 

Bjugn menighetsråd 

37 
 

 

Høringssvar fra Bjugn menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Fosen 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Eva Marie Bratland, Menighetsforvalter 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Prostiet som enhet kan samarbeide mer. Det kan bli mulig å tilby større stillinger. Samme 
arbeidsgiver.Tverrfaglig samarbeid.Samme arbeidsgiver lønn og personal. Mer likhet.Styrke 
faglighet og ledelse 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

a.Langt til sjefen.b.Den nære kontakten til arbeidsgiver kan forsvinne.c.For profesjonell 
ledelse.d.Distanse til menighetsrådene.e.Prostinivået blir langt unna, utfordringer med 
nærledelse.f.Kan det bli tungrodd for menighetsråd med tanke på avgjørelser? Vente på svar 
fra «langt der borte». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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a.En del av arbeidsgiveransvar kan delegeres nedover i systemet, til soknenivå. b.Gode 
systemer for samarbeid.c.Tydelige mandater. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

a.Tenker at det vil bli krevende å ivareta nærheten til soknet, og til kommunene.b.Det kan bli 
utfordringer med forskjellig yrkeskompetanse. Forskjellig yrkeskompetanse gir også forskjellige 
yrkesoppfatninger. Vet ikke hva slags kompetanse leder har f.eks. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Vi er enige om at modell 1 er å anbefale. Denne modellen sikrer best balansen mellom 
soknets selvstendighet og en forankring med kirken sentralt via prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

a.Tilsettinger bør skje på prostinivå. Prostiet som tilsettingsinnstans sikrer kjennskap til soknet 
og tilknytning til kirken sentralt.b.Menighetsnivå skal ha stor innflytelse på utlysningstekst. 
Menighetsråd skal være involvert i tilsettingsprosess. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3 er å foretrekke. Denne modellen sikrer både administrativ og kirkelig ledelse, og den 
like stiller disse to som like viktige. Denne modellen forutsetter tett samarbeid mellom de to 
lederne, og dette vil sørge for at begge er bevisst den andres oppgaver og ansvar til enhver 
tid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ. 1. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ved modell 3 er det naturlig at administrativ leder har høy kompetanse innen ledelse, 
personalforvaltning og økonomi. «Prost» bør også ha videreutdanning innen ledelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: I og med at menighetsrådene er juridisk enhet er det naturlig at 
disse velger representanter til prostifellesråd. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Med tanke på representanter fra menighetsråd i prostifellesråd, bør det ikke være flere enn 10 
menigheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Større fokus på samiske innslag i menighetslivet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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a.Det bør være egen representant i prostirådet. b.Prester pålegges å bruke samiske elementer 
i liturgien.c.Prostifellesråd som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk må ha samisk 
kirkeliv som en naturlig del av sin agenda. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Ørland menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Fosen 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Eva Mari Bratland, Menighetsforvalter 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Prostiet som enhet kan samarbeide mer. Det kan bli mulig å tilby større stillinger. Samme 
arbeidsgiver.Tverrfaglig samarbeid.Samme arbeidsgiver lønn og personal. Mer likhet.Styrke 
faglighet og ledelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

a.Langt til sjefen.b.Den nære kontakten til arbeidsgiver kan forsvinne.c.For profesjonell 
ledelse.d.Distanse til menighetsrådene.e.Prostinivået blir langt unna, utfordringer med 
nærledelse.f.Kan det bli tungrodd for menighetsråd med tanke på avgjørelser? Vente på svar 
fra «langt der borte». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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a.En del av arbeidsgiveransvar kan delegeres nedover i systemet, til soknenivå. b.Gode 
systemer for samarbeid.c.Tydelige mandater. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

a.Tenker at det vil bli krevende å ivareta nærheten til soknet, og til kommunene.b.Det kan bli 
utfordringer med forskjellig yrkeskompetanse. Forskjellig yrkeskompetanse gir også forskjellige 
yrkesoppfatninger. Vet ikke hva slags kompetanse leder har f.eks. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Denne modellen sikrer best balansen mellom soknets selvstendighet og en forankring 
med kirken sentralt via prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

a.Tilsettinger bør skje på prostinivå. Prostiet som tilsettingsinnstans sikrer kjennskap til soknet 
og tilknytning til kirken sentralt.b.Menighetsnivå skal ha stor innflytelse på utlysningstekst. 
Menighetsråd skal være involvert i tilsettingsprosess. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Denne modellen sikrer både administrativ og kirkelig ledelse, og den like stiller disse to som 
like viktige. Denne modellen forutsetter tett samarbeid mellom de to lederne, og dette vil 
sørge for at begge er bevisst den andres oppgaver og ansvar til enhver tid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
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Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ. 1. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ved modell 3 er det naturlig at administrativ leder har høy kompetanse innen ledelse, 
personalforvaltning og økonomi. «Prost» bør også ha videreutdanning innen ledelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: I og med at menighetsrådene er juridisk enhet er det naturlig at 
disse velger representanter til prostifellesråd 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Med tanke på representanter fra menighetsråd i prostifellesråd, bør det ikke være flere enn 10 
menigheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Større fokus på samiske innslag i menighetslivet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

a.Det bør være egen representant i prostirådet. b.Prester pålegges å bruke samiske elementer 
i liturgien.c.Prostifellesråd som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk må ha samisk 
kirkeliv som en naturlig del av sin agenda 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Åfjord og Stoksund Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Fosen 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ruth Marine Murvold, Menighetsforvalter 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Åfjord og Stoksund menighet ønsker å opprettholde nåværende organisasjonsmodell. Dette 
fordi vi ønsker den nærhet og samarbeid som vi har med vår egen kommune. Lokal tilknytting 
og selvstyre. Den fysiske avstand som vi har i Fosen prosti kan også bli en stor utfordring. De 
økonomiske konsekvensene kan bli store ved en sammenslåing. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 
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b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Roan sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Fosen 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ole Petter Halsvik Skansen, Soknerådssekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Vi ønsker å halde på eksisterande organisasjonsstruktur. Av fleire grunnar:-Lokalt sjølvstyre 
med økonomisk og administrativ sjølvråderett-Nærleik til eigen kyrkjelyd og lokalbefolkning-
Tett samarbeid mellom kommunen og kyrkja 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Roan sokneråd 

91 
 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra 
Rissa felles menighetsråd (Stadsbygd, Rissa, 
Hasselvika og Sør-Stjørna sokn) 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Fosen 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Finn Yngvar Benestad, Leder Rissa felles menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Vi ser ingen fordeler eller nye muligheter med å etablere et felles kirkelig organ på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ulemper: Prostifellesrådet blir for langt fra de lokale menighetene. Det blir en dyrere ordning, 
og i starten får vi i tillegg såkalte pukkelkostnader, fordi folk i dagens lederstillinger, skal få 
lønna si opprettholdt. Avstanden til kommunepolitikerne blir stor, og det vil bli vanskeligere å 
få politisk engasjement for kirka når vedtak gjøres på regionnivå. Ulike kirkekulturer i de ulike 
soknene i prostiet kan bli en risikofaktor for det kirkelige arbeidet i det enkelte sokn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Etter vår mening der det beste tiltaket er å legge bort tanken om et kommuneoverskridende 
prostifellesråd! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi ønsker ikke å etablere et prostifellesråd. Det blir et nytt nivå i kirkelandskapet, som vi tror vil 
kreve ressurser, og som ikke vil gi ønsket måloppnåelse, som er å styrke engasjementet i den 
lokale menigheten, i tillegg til å utnytte ressursene på enbest mulig måte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi ønsker å beholde dagens ordning med menighetsråd og kirkelig fellesråd, og 
at alle som arbeider i kirka lokalt, skal være tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke (RDNK). Det 
skal etableres fornuftig delegasjon fra Bispedømmerådet og nedover i organisasjonen langs to 
linjer: Stiftsdirektørlinja (praktiske og administrative stillinger) og bispelinja (kirkefaglige 
stillinger). Akkurat hvordan dette skal ordnes, må utredes nærmere. Prinsippet bør være 
delegasjon til lavest mulig nivå i organisasjonen. Tryggheten ligger i en slik ordning, er at det 
alltid er noen på høyere nivå å søke hjelp hos, dersom ting blir krevende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi mener at menighetsrådet skal være representert ved alle tilsettinger i kirkefaglige stillinger, 
se også svaret i punkt 08. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja, se svar på spørsmål 8. Vi ønsker å beholde dagens ordning med menighetsråd og kirkelig 
fellesråd, og ikke etablere noe prostifellesråd. Alle som arbeider i kirka lokalt, skal være tilsatt 
i rettssubjektet Den norske kirke (RDNK). Det skal etableres fornuftig delegasjon fra 
Bispedømmerådet og nedover i organisasjonen langs to linjer: Stiftsdirektørlinja (praktiske og 
administrative stillinger) og bispelinja (kirkefaglige stillinger). Dermed får vi én 
arbeidsgiverlinje med utgangspunkt i Bispedømmerådet.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd, og da gir det ingen mening å velge modell for 
daglig ledelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 
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Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vi ønsker ikke å etablere et prostifellesråd med egen administrasjon og egen daglig leder. 
Hvis det likevel blir prostifellesråd, må det stilles nasjonale krav til daglig leder, og tilbys etter- 
og videreutdanning for de som ikke har tilstrekkelig kompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi ønsker ikke å etablere prostifellesråd.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 
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Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. Da ønsker vi heller ikke at 
arbeidsgiveroppgavene samles der. Se kommentar nedenfor. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi ønsker at alle tilsettinger skjer direkte av eller på delegasjon fra Bispedømmerådet. 
Dermed får biskopen en styrket relasjon til de ansatte, som leder og tilsynsfører. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Se svar på spørsmål 15: Vi ønsker at alle tilsettinger skjer direkte av eller på delegasjon fra 
Bispedømmerådet. Dermed får biskopen en styrket relasjon til de ansatte, som leder og 
tilsynsfører. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Vi mener at biskopen skal være en visjonær og strategisk leder, og en inspirator for arbeidet 
ute i de lokale menighetene - gjennom forkynnelse, personalledelse og tilsyn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

1 
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Vi ønsker, som allerede nevnt, ikke å etablere noe prostifellesråd. Men vi ser at det kan 
være formålstjenlig å samle ansatte (og frivillige ledere) i prostiet til prostisamling f.eks. en 
gang i året, uten å etablere noe prostifellesråd. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Når det ikke er noe prostifellesråd, må biskopen ha en faglig kompetent stab, slik det er i 
dag. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Se våre tidligere svar på punkt 8 og 15. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Som i dag. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Dette er ikke logisk for oss, når vi ikke ønsker noe administrativt ledd på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Arbeidsgiver med det øverste personalansvaret. Ser helhetlig i tilsettingssaker, ved at man har 
oversikt over behovet i hele bispedømmet. Strategisk og visjonær utvikling av tjenesten. 
Styring på økonomi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Vi ønsker ikke dette nye nivået av folkevalgte, og da tar vi ingen stilling til 
formålsbestemmelsen. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Vi ønsker ikke dette nye nivået av folkevalgte. Spørsmålet er derfor ikke relevant for oss. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Vi mener at menighetsrådet fortsatt skal legge rammer for gudstjenestelivet. F. eks. skal 
menighetsrådets visjon for menighetsarbeidet kunne gjenspeiles i gudstjenestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Vi ønsker, som allerede nevnt,  ikke noe prostifellesråd. Vi ønsker å opprettholde dagens 
ordning med at menighetsrådets leder er med i tilsetting av soknets kirkefaglig ansatte, 
uansett hvilket nivå tilsettingen er delegert til. Ved tilsetting i administrative og praktiske 
stillinger, finner vi det naturlig at det kirkelige fellesrådet fortsatt håndterer dette. Der er 
menighetsrådene representert. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. Vi synes at dagens arbeidsfordeling mellom 
menighetsråd og kirkelig fellesråd fungerer godt. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. Vi synes at dagens arbeidsfordeling mellom 
menighetsråd og kirkelig fellesråd fungerer godt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Som nevnt punkt 18, underpunkt I, ser vi at det kan være formålstjenlig å samle ansatte (og 
frivillige ledere) i prostiet til prostisamling f. eks. en gang i året, uten å etablere noe 
prostifellesråd og et formelt prostimøte. Vi tenker heller at det innenfor prostiet kan være 
faglige samlinger for ulike yrkesgrupper, eller inspirasjonssamlinger og kurs på tvers av 
soknene og kommunene. Slik praktiserer vi det allerede i dag, og det fungerer godt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   
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Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. Dersom Kirkemøtet likevel fatter vedtak om 
opprettelse av prostifellesråd, bør det velges av og blant medlemmene i menighetsrådene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. Dersom Kirkemøtet likevel fatter vedtak om 
opprettelse av prostifellesråd, mener vi at det i utgangspunktet skal være en representasjon 
som til en viss grad gjenspeiler soknets størrelse (antall medlemmer). Vi begrunner dette med 
et eksempel fra virkeligheten: Vår kommune består av seks sokn. Fire av soknene har hatt en 
forsøksordning siden 2015 med felles menighetsråd. De to andre soknene i kommunen har 
hvert sitt menighetsråd. Fordi vi ikke har slått sammensoknene, har hvert av de fire soknene i 
forsøket hver sin representant i kirkelig fellesråd. Det vil oppstå et demokratisk problem 
dersom vi slår sammen de fire soknene. Da blir det nye soknet (som har 2/3 av DNKs 
medlemsmasse i kommunen), representert med ett medlem i kirkelig fellesråd, mens de andre 
soknene (som til sammen har 1/3 av medlemsmassen), får ett medlem hver. Vi tror dette er 
årsaken til at mange forsøksordninger i DNK blir gående i valgperiode etter valgperiode, uten 
at det fattes vedtak om sammenslåing. Resultatet er at arbeidet i menighetsrådene blir mindre 
effektivt enn det kunne ha vært. Blant annet er det mange midler fra soknene som står på 
låste konti, fordi de ikke kan brukes, i tilfelle man går tilbake til de opprinnelige sokneneetter 
at forsøket avsluttes. Vi frykter for at akkurat de samme mekanismene vil slå inn, dersom det 
opprettes prostifellesråd, og alle menighetsråd skal være representert likt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 
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Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. Dersom Kirkemøtet likevel fatter vedtak om 
opprettelse av prostifellesråd, bør alle kommuner være representert i prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Vi ønsker å foreslå et fjerde alternativ, der det er gjennomgående representasjon fra 
menighetsrådene oppover til bispedømmerådet. Vi tenker oss en ordning der 
menighetsrådene i prostiet samler seg om en representant fra et av menighetsrådene. Denne 
personen representerer prostiet i bispedømmerådet. Akkurat hvordan valget av prostiets 
representant skal foregå i praksis, må utredes nærmere. Vi tror denne måten å velge 
bispedømmerådet på, vil bidra til økt demokrati i DNK. Medlemmene i bispedømmerådene 
harmed seg erfaringer fra arbeidet i lokalmenighetene, og står til ansvar overfor dem. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det kan ikke være medlemstallet alene som bestemmer antall Kirkerådsmedlemmer. Det må 
ligge en sikring i bunnen, og med noe tillegg for folkerike bispedømmer, etter samme modell 
som ved valg til Stortinget. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vi mener at prestene skal ha en tydelig stemme i Kirkemøtet. Prestene er fagfolk som vet hvor 
skoen trykker i kirkelivet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vi mener at de lek kirkelig tilsatte skal ha en tydelig stemme i Kirkemøtet. Dette er fagfolk som 
vet hvor skoen trykker i kirkelivet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Vi ønsker ikke å avvikle dagens ordning. Men hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig 
tilsatt likevel avvikles, mener vi at disse bør være valgbare som folkevalgte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Vi mener at Kirkerådets sammensetning skal gjenspeile Kirkemøtets sammensetning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi ønsker ikke å avvikle ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt. Dersom Kirkemøtet 
likevel avvikler ordningen, går vi inn for Alternativ 1: Leder, 15 andre folkevalgte medlemmer 
og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  
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Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

2 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Det er vanskelig å svare på disse spørsmålene, når vi er mot opprettelsen av prostifellesråd. Vi 
kan samarbeide i prostiet om prosjekter, når det er aktuelt. Men vi kan ikke se bort fra de store 
avstandene det er innenfor prostiene i distriktsnorge. Vi har et relativt lite prosti, med kun fire 
kommuner. Allikevel er avstandene store, med to-tre timers kjøring hver vei mellom 
kommunene med lengst avstand. Naboprostiet vårt består av ti kommuner, som strekker seg 
fra svenskegrensa til ytterst langs kysten iTrøndelag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 1 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Vi ser liten hensikt i å øke den geografiske størrelsen på prostiene. Det er store avstander i 
distriktsnorge. Ledelsesstrukturen tilsier at prostiene ikke må være for store, heller ikke med 
hensyn til antall tilsatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Vi ønsker ikke etablering av prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Vi ønsker ikke noe prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

I Nidaros bispedømme er det tilsatt en egen sørsamisk prest, som reiser rundt og tilbyr 
tjenester i soknene. I Nidaros bispedømme skal det være sørsamiske innslag i alle 
gudstjenester. I våre menigheter sies nådehilsen på sørsamisk og norsk i alle gudstjenester. 
Andre steder er velsignelsen på sørsamisk og norsk. Dette kan være en modell for andre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Vi synes det er vanskelig å svare på dette når vi ikke ønsker å etablere et folkevalgt organ på 
prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   
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Rissa felles menighetsråd mener at innføring av prostifellesråd er et blindspor. Dermed er det 
svært vanskelig å svare på en høring, der de fleste spørsmål forutsetter at dette nivået 
innføres.Etter vår oppfatning var Müller-Nilsenutvalgets mandat for snevert. Hele denne 
høringsuttalelsen er enstemmig vedtatt i møte i Rissa felles menighetsråd 23. november 2021. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Leksvik Menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Fosen 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Line M.R Fjeldahl, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det kan være stordriftsfordeler, men disse kan man også utnytte ved samarbeidsavtaler. 
Eksempelvis på personell HMS og andre adm.ressurser 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Stor risiko for mindre engasjement og deretter dårligere økonomi. Større avstand til politiske 
(kommunale organ 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Bevilgninger fra kommuner i prostiområdet må kunne bevilge midler som øremerkes til 
invetsering og drift innen soknets/fellesråds område 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi vil fråråd etablering av prostifellesråd. Avstand blir for stor til den lokale kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Model 2 er nærmest det vi mener bør være fremtidig struktur. I denne modellen er 
alle ansatt i RDNK. Uansett løsning - ønsker vi alle ansatt i RDNK 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Viktig at soknene får være med å ha innflytelse i ansettelse av kirkeverge og vigslede stillinger. 
Lik dagens modell i Nidaros bispedømmeråd ved sokneprest ansettelser 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

JA. Vi tror at bispedømmerådet må få en sterk posisjon  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Model 3 vil gi den mest helhetlige styringsmodellen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Vi ønsker ikke etablere prostiråd. Dette er ingen god løsning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Model 3 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Model 3. Det vil være naturlig å ha økonomisk-/ administrativ kompetanse for kirkeverge og 
teologisk kompetanse på prost. Men en må også se dette i sammenheng med stabens 
øvrigekompetanse 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene kan beholdes  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Dersom alle ikke blir ansatt i RDNK må biskopen ha mulighet for å gi bindende pålegg. 
Biskopen må kunne tilby kurs, opplæring og veiledning. Dette for både ansatte og råd. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen og bispedømmerådet må her kunne tilby kurs, opplæring og veiledning. Leder og 
tilsynsrollen vil også kunne inneholde bindende pålegg, dette for både ansatte og råd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Inspirator, motivator, kirkens talsperson i det offentlige rom, tilsynsfører strateg og 
personalleder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Innkalle er viktig. kontra invitere 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

men kan være et virkemiddel i enkelte sammenhenger 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Rekrutering, ansettelse, personalledelse, fagledelse og kompetanseheving. Fordeling statlige 
ressurser. Strategi. og visjonære tanker 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Nei. Hvis det etableres prostiråd, så bør også dette rådet ha en formålsbestemmelse. Formålet 
må være å bistå soknene i å styrke og nære det kristelige liv. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Prostiråd er et mye bedre navn 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja menighetsrådet bør være med å legge rammen for gudstjenestelivet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

For oss er det viktig at soknene også får være med å ha innflytelse i ansette kirkeverge og 
vigslede stillinger. Etter dagens modell i Nidaros, ved ansettelse av sokneprest. Dette for å øke 
engasjementet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi ønsker ikke etablering av prostiråd. Administtrativ ressurs, økonomi/sekretær 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Det er allerede idag for stor avstand i vårt fellesrådsområde. Et prostifellesråd vil øke avstand 
ytterligere. Fellesrådsområdet bør arrangere årlige fellesmøter for menighetsrådene. Dette bør 
være et rådgivende organ for fellesrådet, eksempelvis innen strategi og økonomi 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Vi ønsker ikke etablering av prostifellesråd. Dersom kirkemøte likevel vedtar opprettelse av 
prostifellesråd, bør det velges av og blant medlemmer i menighetsrådene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Vi ønsker ikke etablering av prostifellesråd. Dersom kirkemøte likevel fatter vedtak om 
opprettelse av et slikt råd, mener vi at det i utgangspunktet skal være en representasjon som 
gjenspeiler soknets medlemmer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Vi ønsker ikke etablering av prostifellesråd. Dersom kirkemøte likevel fatter vedtak om 
opprettelse av prostifellesråd bør alle kommuner være representert, men kun med møte, 
tale og forslagsrett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Vi ønsker ikke etablering av prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Alternativ 3 er best, men vi ønsker ikke etablering av prostifellesråd. Derimot et medlem valgt 
fra hvert prosti, valgt av og mellom menighetsrådsmedlemmene i prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

både medlemstall og areal bør vektes 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei, vi mente at prestene skal ha en tydelig stemme i kirkemøte, som fagfolk som vet hvor 
skoen trykker i kirkemøte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Lek kirkelige tilsatte skal ha en tydelig stemme i kirkemøte, som fagfolk som vet hvor skoen 
trykker. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Vi ønsker ikke avvikle dagens ordninger. Men hvis dagens ordning med valg av prest og lek 
kirkelig tilsatt likevel avvikles, mener vi at disse bør være valgbare. Dette på lik linje som folk 
flest. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi ønsker videreføring av dagens ordning. Alternativt av leder, elleve andre folkevalgte 
medlemmer og preses i Bispemøte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 



 

Leksvik Menighet 

120 
 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 
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Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Prostiene bør ikke være for store. Geografisk tilknyttning, reisemønster og antall medlemmer 
er også viktige faktorer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Vårt prosti er en naturlig enhet, selv med bare 25 000 inbyggere. Men som nytt 
arbeidsgiverorgan er det for lite. dette er en av begrunnelsene for at vi får alle ansatte i RDNK 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Vi ønske ikke nor prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Vi tenker at det er best at dette ansvaret ligger hos bispedømme 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Det er best at dette ansvaret ligger hos bispedømme. Ønsker ikke prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi synes at prostifellesråd er et blindspor. Det er dermed vanskelig å svare på denne høringen, 
da de felset spørsmålene forutsetter at dette nivået innføres 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Stranda menighetsråd, Indre Fosen 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Fosen 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Jon Normann Tviberg, Leder menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det vil være svært få. Fordelene kan allerede løses i eksisterende nivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Stor risiko for mindre engasjement og deretter dårligere økonomi. Større avstand til politiske 
(kommunale) organ. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Bevilgninger fra kommuner i prostiområdet må kunne øremerkes til investering og drift innen 
soknets/fellesråds området. Avstand fra menighet og til «fellesråd» blir lengre og trolig 
dårligere representasjon. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi vil fraråde etablering av prostifellesråd. Avstand vil bli for stor til den lokale kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen av disse modellene er det vi vi ønsker oss. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

For oss er det viktig at soknene også får være med å ha innflytelse i ansettelse av kirkeverge og 
andre vigslede stillinger. Etter dagens modell i Nidaros Bispedømmeråd ved ansettelse av 
sokneprest.Ansettelse av vigslede stillinger gjøres av bispedømmeråd. Øvrige stillinger tilsettes 
lokalt av fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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JA. Vi tror at bispedømmerådet må få en sterk posisjon.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ønsker ikke å etablere noe prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Vi ønsker ikke å etablere prostiråd, da vi mener at dette ikke er den beste løsningen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen og bispedømmerådet må her kunne tilby kurs, opplæring og veiledning. Leder- og 
tilsynsrollen vil også kunne inneholde bindende pålegg, dette for både ansatte og råd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Inspirator, motivator, kirkens talsperson i det offentlige rom, tilsynsfører, strateg og 
personalleder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Ansettelse av viglede stillinger gjøres av bispedømmeråd.  Øvrige stillinger tilsettes lokalt av 
fellesråd. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Innkalle er viktig, kontra invitere. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Men det kan være et virkemiddel i enkelte sammenhenger. Vi ønsker den gode gamle 
ordingen med bispevisitas i prestegjeld og sokn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Rekrutering, ansettelse, personalledelse, fagledelse og kompetanseheving. Fordeling statlig 
resurser. Strategi- og visjonære tanker. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja menighetsrådet bør være med å legge rammen for gudstjenestelivet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja. For oss er det viktig at soknene også får være med å ha innflytelse i ansette av kirkeverge og 
vigslede stillinger. Etter dagens modell i Nidaros Bispedømmeråd, ved ansettelse av 
sokneprest.Dette for å øke engasjementet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi ønsker ikke å etablere et prostifellesråd.Administrativ og økonomisk ressurs, samt 
sekretærfunksjon. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Vi ønsker ikke å etablere et prostifellesråd.Administrativ og økonomisk ressurs, samt 
sekretærfunksjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Det er allerede i dag for stor avstand i vårt fellesrådsområde. Et prostifellesråd vil øke avstand 
ennå mer.Vi mener at fellesrådsområdet bør arranger årlige fellesmøte for menighetsrådene. 
Dette møte bør være et rådgivende organ for fellesrådet, eksempelvis innen strategi og 
økonomi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi synes at prostifellesråd er et blindspor. Dermed er det vanskelig å svare på en høring, der de 
fleste spørsmål forutsetter at dette nivået innføres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Soknedal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Jonna Solem, leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det er ikke godt nok utredet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  



 

Soknedal menighetsråd 

138 
 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Vi i Soknedal menighetsråd sier nei til framlagt forslag om prostifellesråd. Vi kan ikke se at det 
er godt nok utredet. Det er stor fare for at denne ordningen vil svekke nærhet, tilhørighet og 
engasjement. Den store oppslutningen som vi har i Soknedal erhelt klart et resultat av nær 
tilknytning mellom menighet, menighetsråd, fellesråd og kommune. Forslaget vil svekke 
demokratiet i menighetsrådets funksjon.Vi er også helt klare på at vi er redde for at 
ordningen vil føre til betydelig reduserte bevilgninger fra kommune til fellesråd når 
kommunen ikke lenger bidrar til egne kirker, eget samfunn og befolkning, men må bevilge 
penger som kan ende opp i annet område. Vi er redde for at konsekvensen er dårligere 
oppslutning og engasjement rundt kirken.Forslaget vil omfatte enorme endringer i kirken. 
Arbeidsgiverordningen kan vi heller ikke se er godt nok utredet. Forslaget ansees som å bli 
fordyrende og byråkratisert.Det er forskjell på by og land. Både hvordan kirkene driftes og i 
avstander. Selv i byene er det uenighet i forslaget som nå er lagt fram. Men når det kommer 
til distriktet i Norge vil de store fysiske avstandene bli til hinder både i utførelse av 
kirkegjerninger og i oppslutning.Vi vil ha en styrking og utredning av de organene som er i 
dag. Disse kan bli både mer fleksible og innrettes etter justeringer som effektiviserer 
organisasjonen. Det er den lokale kirken som er til det beste for folket. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 



 

Soknedal menighetsråd 

147 
 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 



 

Soknedal menighetsråd 

150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Lønset menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Arnt Nerhoel, Menighetsrådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

•Lettere å ha kapasitet og kompetanse, mer system/struktur.•Større kirkefaglig 
miljø•Muligheter for mindre byråkrati og administrasjon, men erfaring tilsier at det er 
vanskelig å ta ut, med risiko for motsatt resultat ved å utvide (eller lage) et nytt nivå.•Kan 
utnytte fordeler ved ansvar for både prester og fellesrådsansatte•Felles arbeidsgiverlinje gir 
strukturer for å forebygge/løse mulige konflikter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

•I prostier i distriktet vil avstand og fysisk tilstedeværelse gi store utfordringer, under 
forutsetning av at antall prosti skal beholdes i tilnærmet samme antall som i dag. Det praktiske 
resultatet vil bli at det etableres lokale enheter med arbeidsledelse og koordinering lokalt.  - 
Kirkegårdsarbeiderne vil måtte møte sørgende, både med praktiske og sosiale tilnærminger. 
Når denne ikke kan møte de på sine behov, vil det føles avvisende.•Et sterkt prostifellesråd gir 
mindre selvstendige enheter lokalt.•Et sterkt prostifellesråd gir risiko for flere ansatte totalt 
sett. Det vil automatisk bygges et ekstra nivå. Forventninger:oLokal tilstedeværelse skal ikke 
reduseres.Krever endringsvillighet i alle ledd.•Vi har vanskelig for å se hvordan bispekontoret 
vil vanskelig kunne slankes. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

•Gi føringer og muligheter for geografisk begrensing, dvs. øke antall prosti der det ligger til 
rette for det.•Gi muligheter/anbefalinger for delte stillinger der det er ønskelig, selv om det 
totalt er stor stillingsressurs i prostiet. En stor stilling erikke automatisk bedre enn mindre 
stilling, evt kombinasjonsstillinger, i møte med folk, og i forhold til avstander 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Et rådsmedlem ønsker modell 3, der arbeidsgiverfunksjonen til prestene delegeres fra 
RDNK. Det betyr at målet om felles arbeidsgiverlinje frafalles.oPrinsipp og 
tradisjonoMenighetsliv bygges uansett lokaltoDet gir mulighet for en arbeidsgiverlinje som 
kanbygges gradvis•De øvrige i menighetsrådet anbefaler modell 1 der prostifellesrådet er 
arbeidsgiver for alle ansatte i prostiet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Ikke stemt ved votering, men er veldig usikker på foreslått modell, men ser også mange 
fordeler dersom den blir gjennomført på en måte som gjør at ledere og de ansatte ser 
mulighetene, er bekvem og endringsvillig. 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

•Ja, vi vurderte å redusere organiseringen med et nivå, istedenfor å bygge opp et nivå der 
risikoen for å ikke ta ut potensialet i de andre er stor. Vi ser for oss felles ansettelsesforhold 
fra bispedømmet og RDNK (løftet opp fra forslaget om prostifellesråd) i en arbeidsgiverlinje. 
Det gir tydeligere rapporteringsvei i en kirke som skal være felles for hele landet, med 
administrative systemer i en landsdekkende organisasjon.•Bispekontorets rolle som 
kirkefaglig og administrativ enhet vil være tydeligereog mer rasjonell.•En del oppgaver flyttes 
opp fra prosten, og andre oppgaver kan beholdes og utøves i nivået på dagens 
menighetsråd/fellesråd. Nys strukturer i samfunnet forøvrig og bruk av ny teknologi, tilsier at 
vi kan se på muligheten i å slå sammen dagens menighetsråd/fellesråd i mindre, 
kommuneoverskridende enheter. Da beholder vi rasjonelle, lokale enheter med lokal 
forankring (samme arbeidsmarksområde), uten at vi blir sårbare mht kapasitet ved små 
stillinger/sykdom mv.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  
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Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

4 av 5 medlemmer i rådet mener daglig leder med prest i stab er best. Denne modellen 
tydeliggjør ansvarsforhold og myndighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

En mener delt lederskap er best 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

•Delt lederskapsmodellen, M3 som er lik Biskop/stiftsdirektør vil fungere med ledere som 
likeverdige partnere. Noen av oss vektet strategisk ledelse og systematisk arbeid dithen at 
der var best med en daglig leder med prest i stab. Delt lederskap blir i andre sammenhenger 
definert som en «godværsmodell», og bør unngås. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Denne er anbefalt av et medlem i rådet 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Dersom daglig leder har prest i stab (M2), forventes det at daglig leder har kirkefaglige 
kvalifikasjoner i tillegg til adm/øk (og ped). 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

•Ved delt ledelse (M3), er det tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement 
for kirkens budskap 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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Kirkeverge er en tittel som for mange ikke sier noe om stillingen, eller dens innhold.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Et medlem i gruppen mente kirkeverge er en tittel som er så innarbeidet og verbalt gir 
mening og derfor bør beholdes 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

•Det må være et tydelig rammeverk for utøvelse av tilsyn, og hvor kravet til kirkelig og 
arbeidsrettslig dokumentasjon ligger 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

•Det må utarbeides et regelverk med dokumentasjonskriterier som styrer disse rollene. I 
tilfeller der biskopen har arbeidsgiveransvar, vil det være utfordrende å skille mellom rollen 
som tilsyn, og som juridisk arbeidsgiver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Det må ligge en protokoll til grunn som sier hvordan biskopen i kraft av arbeidsgiver skal 
utøves 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Tilsyn og læreansvar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen må vurdere behovet for kirkefaglig kompetanse 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

3 

Ved etablering av prostifellesråd, skal biskopen kunne invitere via daglig leder,  men ikke 
innkalle. I prostifellesrådsmodellen er daglig leder ansvarlig for kompetansen. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Ordet "Fellesråd" er et fremmed navn for mange, og sier lite om oppdrag, ansvar og 
myndighet.  Prostistyre eller prostiråd er bedre benevnelser, alt etter oppgaver og fullmakter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Kirkelig ansatt medlem var mer bekvem med benevnelsen "Fellesråd" enn de øvrige 
medlemmene 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet har ansvar for "innholdet" i kirka idag og det må beholdes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 
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Menighetsrådet må være orientert og hørt i saker som vedrører ansatte knyttet til soknet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi forutsetter at de praktiske oppgavene i gudstjenestene og ved gravferd / bryllup blir 
ivaretatt av ansatte i kirken uansett hvordan den er organisert. Menighetsrådet har viktige 
funksjoner som vertskap ogplanlegging sammen med ansatte.På små steder erdet vanskelig å 
rekruttere til frivillighet utover det vi gjør idag 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og 
regnskap 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Menighetsrådene er direkte valgt i kirkevalget og er 
kirkedemokratisk habile. Det sikrer at prostifellesrådet oppleves som et demokratisk valgt 
organ 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Dersom de møter med møte- og talerett, kan representanter fra alle kommuner inviteres. 
Det er med og bidrar til at kontakten med kommunen beholdes, og i noen tilfeller kan styrkes 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Men med en betydelig grunnfordeling fra alle bispedømmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Inngangen til spørsmålsstillingen var uklar: Det er avgjørende for distriktsmenighetene at 
avstandene ikke blir for store at gevinsten spises opp av kostnader og tidsbruk ved reising og 
møtevirksomhet, manglende tilstedeværelse lokalt og risiko for oppbygging av formelle og 
uformelle funksjoner/grupperinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

I ny foreslått organisasjon blir avstandene for store 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Med store avstander i vårt tilfelle over 200 km, med en struktur delt på iallefall 3 
arbeidsmarkeder. Antall menighetsråd (15-20 ) er også i overkant, men kan lettere forsvares 
dersom avstandene har vært overkommelige.Virker å være en modell som kan forsvares i tett 
bebygde områder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Haltdalen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Therese Husebø Ranøien, Leder i Haltdalen menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

- Felles arbeidsgiver og like rettigheter for alle ansatte innen kirken.- Lettere å slå sammen 
flere små stillinger til heltidsstillinger som dekker større områder- Lettere å rokkere om på 
ansatte hvis det oppstår konflikter- Kan gi lokale menighetsråd mere innflytelse hvis modell 1 
velges. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

e blir sentralisert. Dette kan gå ut over kjennskap til vedlikehold bl.a.- Vanskeligere å få folk til 
å stille til lokale menighetsråd der det kreves at en eller to må møte på andre steder lenger 
unna ofte. I tillegg ser vi en utfordring med at størrelsenpå menighetene kan ha noe å si for 
sammensetningen i prostifellesrådet og dermed få mindre innflytelse.- Vanskeligere for 
medlemmene i kirken å vite hvor de skal henvende seg.- Mer usikkerhet for ansatte om hvor 
de skal utøve arbeidet sitt til enhver tid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

- Beholde lokale kirkekontor og lokale ansatte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Vi føler oss veldig usikker på hva som er best pga vi føler at vi ikke får gode nok 
forklaringer på hva de ulike modellene innebærer i praksis.  Mulig modell 3 er best i forhold til 
lokal innflytelse? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 
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10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

A)Savner en modell med en mindre omfattende omorganisering. Hva med å ansette 
kirketjenerne sentralt, men ha en lokal avdelingsleder som styrer arbeidet.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 1 – da er det valgfritt og opp til hvert enkelt prosti 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
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Daglig leder må inneha en formell lederkompetanse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen bør ha en viss lokal kjennskap til ulike distriktene/sokna fortsatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

som part i tilsettingsutvalg 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 

Nei 
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forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei, dette bør være prestens ansvar. Vi har ulike roller. Presten er den profesjonelle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja. De ansatte skal jobbe for menighetsrådene, og da bør vi ha en mulighet til å påvirke. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ansettelse av sommervikarer bør fortsatt være lokalt (fra Fellesrådets ansvar til 
menighetsrådet istedenfor til Prostifellesrådet) 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Vet ikke hva dette innebærer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Svært lite hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig. Dagens prosti bør deles i 2 eller deles inn etter mer naturlig 
samarbeidsmønster også på andre områder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ja, de kan tilføre kunnskaper om samisk menighetsliv og tradisjoner 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Se svar på spm. 44Fortsette med samisk språk i gudstjenestene der det er aktuelt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vanskelig formulerte spørsmål og tekst. Vi innehar ikke kompetanse til å uttale oss om mye av 
dette.Veldig omfattende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Berkåk menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Wenche Teigen, Leder  menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Fordelene kunne være å sikre likebehandling av ansatte, bredere og mer robuste fagmiljøer, og 
forenkling i organiseringen av arbeidskraften, samtidig som en prøver å minske spenningen 
mellom ulike faggrupper. Dette høres fint ut på papiret, men div. ulemper som f.eks. økt 
avstand mellom ledelse og ansatte og mellom kommune og kirkelig forvaltningsorgan, vil 
kunne oppveie de fordelene en ønsker å oppnå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

- Stor risiko for at distriktene blir nedprioritert og ikke hørt.- Stor risiko for at ansatte ikke er 
lokalkjente og vanskeligere å ta kontakt med de ansatte pga avstander både fysisk og 
organisasjonsmessig.- Mindre kjennskap til lokale forhold når ansattppstår som frivillige 
samordningsorgan i og overfor kommunen. På den måten oppnår en ikke forenkling, men det 
motsatte.  Prostienhetene er i svært mange tilfelle ikke sammenfallende med naturlige 
interkommunale enheter som regionråd, felles bo- og- arbeidsmarkedsregioner. Det er svært 
uavklart hvordan f.eks. ansattes pensjonsordninger kan organiseres.Et felles driftsbudsjett for 
hele prostiet vil gjøre det vanskeligere å motivere kommunene til å øke sine bevilgninger til 
kirkelige formål. Driftsbudsjettetfor kirkens virksomhet unntatt den felles administrasjon, bør 
derfor spesifiseres pr. kommune. I mange tilfelle kunne det være en fordel om flere sokn ble 
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slått sammen, men med den foreslåtte sammensetningen av prostifellesrådet med 
representasjon fra hvert sokn, vil det ikke være noe incentiv til slik sammenslåing, tvert imot. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det vil være nødvendig å opprette faste felles møtepunkter mellom ansatte og ledelse i 
prostiet. Jevnlige (halvårlige) dialogmøter mellom kommunal ledelse og prostiledelsen. Sømløs 
kontakt ved etablering av en elektronisk «dør» mellom alle organer vil være nødvendig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Det er lett å tro at motsetninger og spenninger som bunner i menneskelige svakheter kan 
dempes ved å endre organisasjonen. Erfaringen er ofte at «nissen flytter med på lasset». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Begrunnelse: Det er den modellen som holder «topp» og «bunn» i kirken sammen. 
Det er avgjørende viktig å tenke helhetskirkelig både åndelig og økonomisk. Med en todelt 
finansieringsordning som vil være nødvendig også i framtiden, peker modell 3 seg avgjort ut 
som den mest hensiktsmessige. En annen viktig grunn er at modell 3 er den modellen som best 
ivaretar biskopenes plass og funksjon i strukturen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Det bør etableres et innstillingsorgan der menighetsrådene er med ved ansettelser av ansatte i 
den aktuelle menighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Gjennomføringen av én arbeidsgiverlinje bør ikke ha førsteprioritet i kirken nå. Det er 
viktigere nå å arbeide for å få folk tilbake til kirkene enn å tvinge alle ansatte inn i en «kurv». 
Om det finnes en bedre modell skal ikke utelukkes, men det er sværtkrevende å «finne opp 
kruttet» på nytt.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Begrunnelse: Vi mener tiden ikke er moden for en så omfattende endring i organiseringen av 
Dnk. Det er også for mange ubesvarte spørsmål som fortsatt er under utredning. For videre 
begrunnelse viser vi til noen av våre svar foran i skjemaet. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3 gjenspeiler dagens ordning på de andre nivåene i kirken. Alle tre modellene vil være 
krevende på hver på sin måte, men trolig vil nummer 3 være den letteste å gjennomføre, alle 
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hensyn tatt i betraktning. Ikke minst vil den best sikre at kirken sentralt og lokalt henger i hop 
ved at bl.a. biskopenes tilsynsansvar kan ivaretas i henhold til deres tjenesteordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene kan videreføres, selv om de skulle få et noe annet innhold. Begrunnelse: Prostetittelen 
beholdes fordi den følger av betegnelsen på nivået. Tittelen kirkeverge kan endres, men 
hvorfor ikke beholde den? Dette er et spørsmål av underordnet betydningi denne 
sammenheng.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Hvis biskopen fratas arbeidsgiveransvaret for prestene må det iverksettes avbøtende tiltak 
som foreslått av arbeidsgruppen. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi viser til Delutredning fra arbeidsgruppe 2 om biskopens rolle:    1. «Det må etableres en 
tydelig forbindelse mellom biskop og prost som sikrer prostens rolle som biskopens 
medhjelper».     2. «Biskopen må sikres en faglig kompetent stab».     3. «Biskopen må sikres 
en rolle i tilsettingssaker».     4. «Biskopen må kunne innkalle medarbeidere til fagsamlinger 
og kompetansehevende tiltak».     5. «Forutsetning om at arbeidsgiver følger opp biskopens 
bindende pålegg må formaliseres». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Spørsmålet om biskopens tilsynsrolle dersom modell 2 blir valgt, er krevende og må utredes 
mer spesifikt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen har tilsynsansvar for vigslede kirkelige ansatte. Biskopen må ha en rolle ved 
tilsettinger av prester og proster. Det er ufravikelig. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Biskopen må ha fast plass i tilsettingsorganet, men ansvaret kan delegeres til prosten i det 
aktuelle prosti. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

Ja, i samarbeid/samråd med prostifellesråd. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Det er viktig at eventuelle prostivisitaser ikke innføres på bekostning av biskopens visitaser i 
menighetene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Noen av oppgavene de har i dag. I første rekke være fagorgan for biskopen. Ivareta 
prostigrenseoverskridende oppgaver og sikre at det ikke oppstår for prostivise særordninger 
som kan virke uheldige. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

 

Spørsmålet er upresist og vanskelig å svare på fordi det ikke er spesifisert hva det menes med 
«gjennomføring av gudstjenester». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Begrunnelsen er at soknet er eget rettssubjekt og det organ som har det juridiske 
arbeidsgiveransvaret. Det vil være naturlig å tydeliggjøre dets rolle ved å nedfelle det i 
kirkeordningen 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, vi ser ikke behov for endringer i dagens arbeidsfordeling mellom menighetsråd og 
fellesråd. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei, vi ser ikke behov for endringer i dagens arbeidsfordeling mellom menighetsråd og 
fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Dersom det blir opprettet prostifellesråd i en eller annen form, bør beslutningsmyndigheten i 
hovedsak ligge der. Dersom det skal ha noen hensikt å opprette et prostimøte, bør det gis en 
tydelig rolle som arena for informasjon og drøftinger av kirkelig strategi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det er soknene som er grunnenheten i kirken og bør velge 
beslutningsorganet 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
I utgangspunktet ja, men det vil føre til at Prostifellesrådet kan bli for stort. Alternativt kan det 
velges en representant for hvert prestegjeld.Vårt svar på spørsmålet er ja.  Men dette 
svaralternativet ga ingen muligheter for kommentar.  Og vi ønskerå gi en kommentar.  Derfor 
krysset vi av for "uenig". 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Nei, men frivillig observatørstatus bør alle kommuner ha. Statskirken er borte, da bør vi ikke 
innføre noe som kan oppleves som en «kommunekirke» i stedet. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Vektes, ja. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Det er unaturlig at ulike tjenestegrupper skal ha egne kvoter. Likhet for loven kan gjelde også 
her. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Med samme begrunnelse som for prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Dette varierer, særlig fordi en del prostiene ikke følger eksisterende  regionale avgrensninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ja, i prostier med betydelig samisk bosetting bør de sikres representasjon. Om kun et sokn i 
forvaltningsområdet for samisk språk skal gi grunnlag for representasjon, må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ny kirkelig organisering betyr ikke nødvendigvis nye muligheter her. De menighetsråd som har 
samisk bosetting bør være opptatt av å inkludere også samene og bidra til at samisk kirkeliv 
kan ivaretas på beste måte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

En utfordring for det evt. nye organet på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Høringsspørsmålene oppleves svært krevende. Utfordringen er at tilsynelatende få kan bruke 
tid på å sette seg inn i de omfattende dokumentene. Høringen burde kun dreid seg om de 
mest sentrale valgene som skal tas. Mange av detaljspørsmålene burde vært overlatt til 
eksisterende beslutningsorganer som Kirkeråd og Kirkemøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Innset menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Per J Lilleindset, Leder menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Fordelene kan være å sikre likebehandling av ansatte, bredere og mere robuste fagmiljøer, og 
forenkling i organiseringen av arbeidskraften, samtidig son en prøver å minske spenningen 
mellom ulike faggrupper.Dette høres fint ut på papiret, men ulemper somf.eks økt avstand 
mellom ledelse og ansatte og mellom kommune og kirkelig forvaltningsorgan, vil kunne 
oppveie de fordelene en ønsker å oppnå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En avgjort ulempe er større avstand mellom ledelse og ansatte  og mellom kommune og 
forvaltningsorgan. I kommuner med flere sokn vil det forsatt være behov for en vis grad av  
samordning, som fort vil føre til at de gamle fellesrådene beholdes eller oppstår som frivillige 
samordningsorgan i og ovenfor kommunen. På den måten oppnår en ikke forenkling, men det 
motsatte.Prostienhetene er i svært mange tilfelle ikke sammenfallende med naturlige 
interkommunale enheter som regionråd, felles bo- og- arbeidsmarkedsregioner. Det er svært 
uavklart hvordan f.eks ansattes pensjonsordninger kan organiseres.Et felles driftsbudsjett for 
hele prostiet vil gjøre det vanskeligere å motivere kommunene til å øke sine bevilgninger til 
kirkelige formål. Driftsbudsjettet for kirkens virksomhet unntatt den felles administrasjon, bør 
derfor spesifiseres pr kommune.I mange tilfelle kunne det være en fordel om flere sokn ble 
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slått sammen, men med den forslåtte sammensetningen av prostifellesrådet med 
representasjon fra hvert sokn,vil det ikke være noe incentiv til å slå sammen, tvert imot. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det vil være nødvendig å opprette faste felles møtepunkter mellom ansatte og ledelse i 
prostiet. Jevnlige dialogmøter mellom kommunal ledelse og prostiledelsen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Det er lett å tro at motsetninger og spenninger som bunner i menneskelige svakheter kan 
dempes ved å endre organisasjonen. Erfaringen er ofte at " nissen flytter med på lasset" 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Begrunnelse: Den modellen som holder "topp" og "bunn" i kirken sammen. Viktig å 
tenke helhetskirkelig både økonomisk og åndelig. Med en todelt finansieringsordning som vil 
være nødvendig også i framtiden, peker model 3 seg avgjort ut som den mest hensiktsmessige. 
Og den ivaretar biskopens plass og funksjon i strukturen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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Det bør etableres et innstillingsorgan der menighetsrådene er med ved ansettelser av ansatte i 
den aktuelle menighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Gjennomføringen av en arbeidsgiver linje bør ikke ha førsteprioritet i kirken nå. Det er 
viktigere nå å arbeide for å få folk tilbake til kirkene enn å tvinge alle ansatte inn i en kurv. 
Om det finnes en bedre modell kan ikke utelukkes, men det er svært krevende å finne opp 
kruttet på nytt.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Begrunnelse: Vi mener at tiden ikke ere moden for en så omfattende endring i organiseringen 
av Dnk. Det er også mange ubesvarte spørsmål som fortsatt er under utredning. For vidre 
begrunnelse viser vi til våre svar foran i skjemaet. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3 gjenspeiler dagens ordning på de andre nivåene i kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene kan vidreføres, selv om de skulle få et annet innhold  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 
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15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Hvis biskopen fratas arbeidsgiveransvaret for prestene må det iversettes avbøtende tiltak 
som foreslått av arbeidsgruppen. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi viser til Delutredning i 5 punkter fra arbeidsgruppe 2 om biskopens rolle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Spørsmålet om biskopens tilsynsrolle dersom modell 2 blir valgt, er krevende og må utredes 
mer spesifikt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen har tilsynsansvar for vigslede kirkelige ansatte, biskopen må ha en rolle ved 
tilsettinger av prester og proster. Det er ufravikelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 
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II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Det er viktig at eventuelle prostevisitaser ikke innføres på bekostning av biskopens visitaser 
i menighetene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Noen av oppgavene de har i dag. I første rekke fagorgan for biskopen. Ivareta 
prostioverskridene oppgaver og sikre at det ikke oppstår for prostvise særordninger som kan 
virke uheldige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 
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Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Spørsmålet er upresist og vanskelig å svare på fordi det ikke er spesifisert hva det menes med 
"gjennomføring av gudstjenester" 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Soknet er eget rettssubjekt og det organ som har det juridiske arbeidsgiveransvaret. Det vil 
være naturlig å tydligggjøre dets rolle ved å nedfelle det i kirkeordningen. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  
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Nei, vi ser ikke behov for endring i dagens arbeidsfordeling mellom menighetsråd og fellesråd. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Dersom det blir opprettet prostifellesråd i en eller annen form, bør beslutningsmyndigheten i 
hovedsak ligge der.Dersom det skal ha noen hensikt å opprette et prostimøte, bør det gis en 
tydelig rolle som arena for informasjon og drøftinger av kirkelig strategi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det er soknene som er grunnenheten i kirken og bør velge 
beslutningsorganet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
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26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Frivillig observatørstatus bør kommunene ha.Statskirken er borte, da bør vi ikke innføre noe 
som kan oppleves som en kommunekirke i stedet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 
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Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert 
prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Vektes 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Det er unaturlig at ulike tjenestegrupper skal ha egne kvoter. Likhet for loven kan gjelde også 
her. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Med samme begrunnelse som for prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Dette varierer fordi en del av prostiene ikke følger eksisterende regionale avgrensninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

I prostier med betydelig samisk bosetning bør de sikres representasjon. Om kun et av soknene 
i forvaltningsområdet for samisk språk skal gi grunnlag for representasjon, må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ny kirkelig organisering betyr ikke nødvendigvis nye muligheter her. De menighetsråd som har 
samisk bosetting bør være opptatt av å inkludere også samene og bidra til at samisk kirkeliv 
kan ivaretas på beste måte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

En utfordring for det eventuelle nye organet på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Høringsspørsmålene oppleves svært krevende. Utfordringen er at tilsynelatende få kan bruke 
tid på å sette seg inn i de dokumentene. Høringen burde kun dreid seg om de mest sentrale 
valgene som må tas. Mange av detaljespørsmålene burde vært overlatt til eksisterende 
beslutningsorganer som Kirkeråd og Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Brekken Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Vivi Schwencke Johnsbråten, Sokneprest i Brekken 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Brekken menighet ønsker ikke å gå for et kirkelig organ på prostinivå! Menigheten antar at det 
vil være mulig med større og 100/% stillinger. En mulighet til å bruke staben på kryss av gamle 
prestegjeld. Det kan være fordeler på IT, økonomistyring og innkjøpsavtaler. Men men 
menigheten mener dette kan løses bedre uten bruk av bruk av prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Den lokale menigheten får mindre innflytelse, spesielt med tanke på økonomi. Vi anser at det 
vil bli betydelig vanskeligere å få folk til å stille til valg i menighetsrådet. For stor avstand. 
Miljøperspektivet taes ikke hensyn til. Avstanden mellom kirke og kommune blir for stor. 
Vanskeligere å få kommunen til å finansiere kirken. Den lokale forankringen som er vesentlig 
for menighetens liv forsvinner. Små menigheter bli ikke hørt!Menighetsrådet ser ikke 
ordningen med prostifellesråd som egnet løsning påutfordringen med to arbeidsgiverlinjer. 
Menighetsrådet ønsker alterntive ordninger vurdert. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Menigheten kan ikke se at de uheldige konsekvensene kan unngåes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Menighetsrådet er av den oppfatning at et prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan er den 
mest uheldige løningen kirken kan velge. Rådet støtter ikke denne måten å organisere kirken 
på.Rådet etteryser utredning av andre alternativer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Tilhørigheten til biskopen må bestå! Kirken vil stille svakere i et sekularisert  samfunn 
om båndet til biskopen ikke består. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menghetsrådet kan tenke seg en uttalelsesrett i ansettelser til alle yrkesgrupper i kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Beholde bispedømmet som arbeidsgiver for alle ansatte. Beholde dagens fellesråd. Delegert 
ledelse ned til kirkevergen. Dagens fellesråd er viktig for å beholde det gode samarbeidet 
med kommunen.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

To arbeidsgiverlinjer er bedre en forslaget om et prostifellesråd. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Menigheten er av den mening at kirken trenger geistlig ledelse, som har makt og myndgihet 
til å utføre den ledelsen den er satt til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Mulig å slå sammen mindre fellesråd til ett større fellesråd der hvor geografien tilsier at 
dette, er praktisk og gjennomførbart. Menigheten mener dette nivået bør være underlagt 
bispedømmerådet.  Et prostifellesråd som et øverste organ vil ikke være et samlende organ 
for menigheten slik som man i dag ser biskopen og bispedømmerådet som et samlende 
organ. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Teologikompetanse og lederkompetanse 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Teologikompetanse og lederkompetanse 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret! Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret! Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret. Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret. Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Dette vi ikke være et godt nok tiltak til motvekt mot sentraliseringen. Vi ønsker at biskopen 
skal ha mer enn tilsynsansvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Dagens bispedømmeråd består slik det er i dag, med de oppgavene de har i dag. Dette gjelder 
også arbeidsgiveransvaret for prestene. Vi tenker oss at bispedømmerådet får det formelle 
arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig tilsatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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Viktig at en formålsbestemmelse knytter et evt prostifellesråd til kirkens og menighetens 
utøvende virksomhet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Menighetensrådet ønsker ikke et råd på dette nivået. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Menighetsrådet ønsker et medansvar i tråd med dagens ordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet ønsker seg en uttalelsesrett i alle kirkelige tilsettinger lokalt. Menighetsrådet 
er opptatt av den lokal kirken. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Videreføre dagens ordning, uten prostifellesråd, men med dagens fellesråd. 
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Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Videreføre dagens ordning, uten prostifellesråd, men med dagens fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Dersom det blir et prostifellesråd må være et prostimøte som har formell myndighet. Det bør 
være halvårige samlingen for å justere budsjettet! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det må være en representant fra hvert menighetsråd. 
Representanten utnevnes av menighetsrådet slik som man i dag velger en representant til 
fellesrådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 



 

Brekken Menighetsråd 

218 
 

 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

En representant fra hver kommune, med stemmerett 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Kun en representant fra hvert menighetsråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Menighetsrådet er opptatt av at  kirken har en valgordningen ikke svekker distriktet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ivaretagelse av teologisk kompetanse, og menighetens interesser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ivareta kompetanse fra lek tilsette og menighetens interesser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Menighetsrådet vil løfte frem viktigheten av samisk representasjon fra det sørsamisk området 
inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Menighetsrådet går her for alternativ to, men ønsker å løfte frem behovet for samisk 
representasjon i kirkerådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 
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Menighetsrådet mener kirkerådet bør settes sammen slik som i dag, alternativ en, men med 
samisk representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

1 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Menighetsrådet vil ha praktiske enheter som tar hensyn til lokal tilhørighet og geografi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Menighetsrådet vil ha praktiske enheter som tar hensyn til lokal tilhørighet og geografi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Menighetsrådet vil ha praktiske enheter som tar hensyn til lokal tilhørighet og geografi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Sørge for samisk representasjon i alle ledd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Sørge for samisk representasjon i alle ledd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Menighetsrådet øsnker ikke en organisering på prostinivå. Lokal tilhørighetOpprettholde 
dagens ordningMenighetsrådene styrkesAlle innunder den norske kirkeIvareta kontakt med 
kommunen. Spesielt viktig for økonomi, økonomisk forutsigbarhet og trygghet. Båndene til 
kommunen er sterke på små steder. Dette må ivaretas slik at kirken kan fortsette å være en 
god samfunnsaktør i lokalsamfunnene. Dette vil man ikke klare å ivareta med et 
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prostifellesråd. Tydelig bånd til biskopen som leder i kirkenMed biskopen som øverste leder 
fungere hun som samlende for kirken.Savner flere alternativer til organisering dersom det skal 
være endringer. Bekymret for selvråderetten for egen økonomi. Bekymret for at små kirker og 
menigheter blir mindre synlige i møte med store ressurskrevende kirker og menigheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Flå menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Jens Ljøkjell, Nest-leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det vil være en fordel med færre deltidsstillinger med tanke på rekruttering og 
kompetanseutvikling. Med større enheter vil en kunne være en del at større fagmiljø. Dessuten 
er man mindre sårbar ved sykemeldinger, vakanser og få en mer effektiv administrasjon. I 
neste omgang kan det frigjøre ressurser til utadrettede stillinger som f.eks. flere diakoner. Ett 
arbeidsgiverorgan kan gi bedre (mer rettferdig og lik) personaloppfølging og kan sikre f.eks. 
prestebetjening bedre.Noen kulepunkter:•Bredere, og muligens økt, kompetanse som følge av 
større fagmiljø.•Muligheter for flere hele stillinger på sikt.•Mulighet for bedre 
ressursutnyttelse (økonomi, personell og kompetanse). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

•Sentralisering av tjenester og beslutningsorganer. Fare for at kirkekontorene, og dermed 
arbeidsplasser og lokal kompetanse, forsvinner fra flere kommuner i prostiet som følge av 
sentralisering.•Store reiseavstander for mange folkevalgte medlemmer av prostifellesrådet, 
muligens også for ansatte. En konsekvens av dette kan bli færre folkevalgte-møter, og dermed 
fare for at beslutninger må tas av et arbeidsutvalg eller administrativ på grunnlag av delegert 
myndighet i stedet for møte.•Usikkert hvordan kommunen vil reagere på etablering av 
prostifellesråd med tanke på bevilgninger til kirkelige formål. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

•Videreføre èn til èn-relasjon mellom kommuner og prostifellesråd om budsjett.•Det må 
foreligge klare avtaler med alle kommuner og prostifellesråd om budsjett•Avtalene må være 
basert på nasjonale modeller. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

•Vanlig med en arbeidsgiverlinje i samme organisasjon ellers i samfunnet, men ingen garanti 
for at et prostifellesråd som arbeidsgiverorgan er bedre enn dagens ordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Model 2 vil tjene alle ansatte best: én arbeidsgiver, lik personalpolitikk og bedre 
ressursbruk. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

•Prostifellesrådet kan etablere et eget tilsettingsutvalg på f.eks. 5 medlemmer, hvor 
arbeidsgiver har flertall, og hvor ansatte har to representanter (geistlig og leg.) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

•Modell 3 sikrer at den kirkefaglige ledelsen blir ivaretatt og at prosten sitter i 
prostifellesrådet, og at han/hun representerer biskop og Dnk. Dette gir ulike men likeverdige 
lederroller i prostifellesrådet som kan være utfordrende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Flå menighetsråd 

228 
 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
•Det bør foreligge veiledende/generelle nasjonale retningslinjer som angir hva som kan være 
relevant utdanning og praksis for stillingen som daglig leder, men må også være opp til 
tilsettingsmyndigheten å utforme hvilke formelle og andre krav som skal stilles til lederen til 
prostifellesråd. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

•Titlene er godt innarbeide og bør derfor ikke endres  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

•Biskopen vil være en viktig referanse for tilsettingsmyndigheten ved tilsetting i vigslede 
stillinger. Jfr. for øvrig svar på spørsmål 18, I, IV og V. 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

•Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar. Viktig 
med skille mellom tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen må kunne føre tilsyn, vedta bindende pålegg, kalle inn til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

•Helt enig. Biskoppen må sikres en rolle ved tilsetning av prest/prost, og andre vigslede 
stillinger. 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør i hovedsak ha samme formål og oppgaver som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

For mange menighetsråd vil dette ansvaret kjennes for stort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

•Ja. Menighetsrådets kjenner best de behov som finnes i soknet/menigheten, og som skal 
dekkes ved nyansettelser. Derfor må menighetsrådet ha en rolle både i utlysningstekst og i 
selve utlysningsprosessen. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: •Enig. Det er videreføring av dagens ordning ved valg av fellesråd, 
en ordning som fungerer greit. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

•Hver kommune i prostiet må ha mulighet til å oppnevne en egen representant til 
prostifellesrådet. Kommunene bør også være representert med et medlem i AU hvis 
prostifellesrådet velger å ha et AUDet må også sikres representasjon av flere ansattegrupper 
enn prestene i de ulike råd og utvalg – dvs. ikke videreføring av det som praktiseres i dag med 
kun fast representasjon av prester i menighets- og fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

•Ja, kjent og akseptert ordning ved bl.a. stortingsvalg 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

•Prester og leke kirkelige tilsatte bør være valgbare som folkevalgt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 
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36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Fordi mange prosti strekker seg over store geografiske områder, ønsker vi å løfte fram 
interkommunalt samarbeid mellom to eller flere kommuner i et relativt mindre område som et 
bedre alternativ. Slike samarbeidsmodeller er allerede godt utprøvd og etablert innenfor flere 
fagfelt som f.eks barnevern, IKT m.fl. Slik organisering ser ut til å bevare kommunenes 
eierforhold og er også mer forståelig som enhet enn et prosti. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

•Høringsdokumentet er til dels vanskelig å forholde seg til da det er mange spørsmål som ennå 
ikke er utredet, og som vil ha betydning for en helhetlig vurdering av om opprettelsen av 
prostifellesrådet er en farbar vei. Dette gjelder spesielt spørsmålet om en fremtidig prosti-
inndeling. I store deler av distriksnorge er dagens inndeling svært lite egnet for den ordningen 
som foreligger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Glåmos menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Vivi Schwencke Johnsbråte, Sokneprest i Glåmos 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Glåmos menighet ønsker ikke å gå for et kirkelig organ på prostinivå! Menigheten antar at det 
vil være mulig med større og 100/% stillinger. En mulighet til å bruke staben på kryss av gamle 
prestegjeld. Det kan være fordeler på IT, økonomistyring og innkjøpsavtaler. Men men 
menigheten mener dette kan løses bedre uten bruk av bruk av prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Den lokale menigheten får mindre innflytelse, spesielt med tanke på økonomi. Vi anser at det 
vil bli betydelig vanskeligere å få folk til å stille til valg i menighetsrådet. For stor avstand. 
Miljøperspektivet taes ikke hensyn til. Avstanden mellom kirke og kommune blir for stor. 
Vanskeligere å få kommunen til å finansiere kirken. Den lokale forankringen som er vesentlig 
for menighetens liv forsvinner. Små menigheter bli ikke hørt!Menighetsrådet ser ikke 
ordningen med prostifellesråd som egnet løsning påutfordringen med to arbeidsgiverlinjer. 
Menighetsrådet ønsker alterntive ordninger vurdert. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Menigheten kan ikke se at de uheldige konsekvensene kan unngåes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Menighetsrådet er av den oppfatning at et prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan er den 
mest uheldige løningen kirken kan velge. Rådet støtter ikke denne måten å organisere kirken 
på.Rådet etteryser utredning av andre alternativer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Tilhørigheten til biskopen må bestå! Kirken vil stille svakere i et sekularisert  samfunn 
om båndet til biskopen ikke består. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menghetsrådet kan tenke seg en uttalelsesrett i ansettelser til alle yrkesgrupper i kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Beholde bispedømmet som arbeidsgiver for alle ansatte. Beholde dagens fellesråd. Delegert 
ledelse ned til kirkevergen. Dagens fellesråd er viktig for å beholde det gode samarbeidet 
med kommunen.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

To arbeidsgiverlinjer er bedre en forslaget om et prostifellesråd. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Menigheten er av den mening at kirken trenger geistlig ledelse, som har makt og myndgihet 
til å utføre den ledelsen den er satt til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Mulig å slå sammen mindre fellesråd til ett større fellesråd der hvor geografien tilsier at 
dette, er praktisk og gjennomførbart. Menigheten mener dette nivået bør være underlagt 
bispedømmerådet.  Et prostifellesråd som et øverste organ vil ikke være et samlende organ 
for menigheten slik som man i dag ser biskopen og bispedømmerådet som et samlende 
organ. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Teologikompetanse og lederkompetanse 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Teologikompetanse og lederkompetanse 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret! Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret! Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret. Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen må ha det formelle arbeidsgiveransvaret. Det er gjennom det formelle 
arbeidsgiveransvaret at biskopen har redskapene til å utføre sitt tilsynsansvar. Biskopen må 
ikke reduseres til en gallionsfigur. Å gjøre biskopens rolle mindre viktig, svekkerkirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Må være arbeidsgiver ! 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Dette vi ikke være et godt nok tiltak til motvekt mot sentraliseringen. Vi ønsker at biskopen 
skal ha mer enn tilsynsansvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Dagens bispedømmeråd består slik det er i dag, med de oppgavene de har i dag. Dette gjelder 
også arbeidsgiveransvaret for prestene. Vi tenker oss at bispedømmerådet får formelle 
arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig tilsatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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Viktig at en formålsbestemmelse knytter et evt prostifellesråd til kirkens og menighetens 
utøvende virksomhet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Menighetensrådet ønsker ikke et råd på dette nivået. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Menighetsrådet ønsker et medansvar i tråd med dagens ordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet ønsker seg en uttalelsesrett i alle kirkelige tilsettinger lokalt. Rådet er opptatt 
av den lokal kirken. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Videreføre dagens ordning, uten prostifellesråd, men med dagens fellesråd. 
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Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Videreføre dagens ordning, uten prostifellesråd, men med dagens fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Dersom det blir et prostifellesråd må være et prostimøte som har formell myndighet. Det bør 
være halvårige samlingen for å justere budsjettet! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det må være en representant fra hvert menighetsråd. 
Representanten utnevnes av menighetsrådet slik som man i dag velger en representant til 
fellesrådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

En representant fra hver kommune, med stemmerett 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Kun en representant fra hvert menighetsråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Menighetsrådet er opptatt av at  kirken har en valgordningen ikke svekker distriktet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ivaretagelse av teologisk kompetanse, og menighetens interesser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ivareta kompetanse fra lek tilsette og menighetens interesser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Menighetsrådet vil løfte frem viktigheten av samisk representasjon fra det sørsamisk området 
inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Menighetsrådet går her for alternativ to, men ønsker å løfte frem behovet for samisk 
representasjon i kirkerådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 
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Menighetsrådet mener kirkerådet bør settes sammen slik som i dag, alternativ en, men med 
samisk representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

1 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Menighetsrådet vil ha praktiske enheter som tar hensyn til lokal tilhørighet og geografi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Menighetsrådet vil ha praktiske enheter som tar hensyn til lokal tilhørighet og geografi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Menighetsrådet vil ha praktiske enheter som tar hensyn til lokal tilhørighet og geografi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Sørge for samisk representasjon i alle ledd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Sørge for samisk representasjon i alle ledd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Menighetsrådet øsnker ikke en organisering på prostinivå. Lokal tilhørighetOpprettholde 
dagens ordningMenighetsrådene styrkesAlle innunder den norske kirkeIvareta kontakt med 
kommunen. Spesielt viktig for økonomi, økonomisk forutsigbarhet og trygghet. Båndene til 
kommunen er sterke på små steder. Dette må ivaretas slik at kirken kan fortsette å være en 
god samfunnsaktør i lokalsamfunnene. Dette vil man ikke klare å ivareta med et 
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prostifellesråd. Tydelig bånd til biskopen som leder i kirkenMed biskopen som øverste leder 
fungere hun som samlende for kirken.Savner flere alternativer til organisering dersom det skal 
være endringer. Bekymret for selvråderetten for egen økonomi. Bekymret for at små kirker og 
menigheter blir mindre synlige i møte med store ressurskrevende kirker og menigheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Ålen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Helge Aasen, Menighetsrådleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Fordelen med dette vil være mer likebehandling for ansatte.Mer demokratisk-større innflytelse 
fradistriktene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kan enkelte steder bli for store prosti-stor avstand fra ende til annen.Redd for hvordan det vil 
påvirkeutkantene.Lite fysisk kontakt mellom arbeidsgiver og ansatt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Gode og like avtaler med kommunene.Beholde kontorstruktur slik den er idag pga.store 
geografiskeområder,enklere for prostiet å styre. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ett arbeidsgiverorgan vil være en forenkling av organiseringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Konfliktløsende-flest hele stillinger.Likebehandling 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Egne administrasjonsutvalg-felles arbeidsgiveransvar for alle ansatte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Det må stilles krav til høyere utdannelse . 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Kirkeverge og prost er godt innarbeidet,lett gjenkjennelig  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen må tildeles faste arbeidsoppgaver-faste møtepunkter-ha en stab rundt seg-fordele 
statlige midler. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Tydelig forbindelse mellom biskop,prost og ledelse i prostiet 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Meget viktig 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

viktig 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Burde være en selfølge 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Klart.Nåværende visitater er alt for omfattende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

ansvar for å prøve den lære som blir undervist i kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 

Nei 
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forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Oppgavene må prestene ta,i samråd med menighetsråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

det er fint med klare rammer og bestemmelser for menighetens rolle i tilsettinger 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: En sikkerhet for at menighetsrådene blir hørt 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen andre forslag ble vurdert 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Veldig viktig å få med kommunene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Geistlig representasjon bør sikres i prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Vi ønsker utvalgets anbefaling 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Bisbedømmer med få innbyggere(grisgrendte strøk vil da falle utenfor) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Prester må velges til kirkemøtet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det må fortsette som nå 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Viktig å involvere kommunene i de økonomiske spørsmål 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Ålen menighetsråd 

266 
 

 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ikke for store prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Dette må være en selvfølge 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Videreføring av samisk menighet i sørsamisk område 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Samisk represasjon i prostifellesrådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Melhus menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Jon Roar Bruholt, Nestleder Melhus menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Mulighet til å være profesjonell arbeidsgiver og ha kompetanse på de felt som kreves, for eks 
kirkebygg, gravplassforvaltning, kirkefag.Større fellesskap for ansatte, både faglig og sosialt. 
Nye muligheter for samarbeid og vikariering ved fravær.Mer behovfor styrkede fellesskap på 
mindre plasser.Antall fellesråd vil reduseres, gir enklere mulighet for samarbeid og kontakt på 
høyere nivå / nasjonalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Sentralisering, er det en lur vei å gå? Kirka skal være lokal.Risiko for at noen mister tjenester 
eller får lengre vei til tjenesten.Mulige tap av lokale arbeidsplasser.Risiko for dårligere forhold 
til kommunen. Lang reiseavstand for ansatte og rådsmedlemmer.Frykt for at mange 
avgjørelser må tas ved delegert myndighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Bevare lokale kirkekontor. Sørge for at tjenestenivået opprettholdes.Skille investeringsbudsjett 
og driftsbudsjett slik at investeringer lokalt finansieres av den aktuelle kommune.Det må 
foreligge klare avtaler med alle kommuner som skal inngå i et prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Modell 1 er den eneste som gir felles arbeidsgiver lokalt og er enklest arbeidsrettslig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

3 av 9 medlemmer anbefaler modell 2: Best mulighet for å ivareta alle ansatte i kirka. Sikre lik 
arbeidsgiverpolitikk og felles HR-arbeid i hele kirka. Mulighet for felles vernetjeneste på 
nasjonalt og regionalt plan. Det er ikke hensiktsmessig eller effektiv bruk av resursser og bygge 
opp spisskompetanse i 100 i prostifellesråd. Vi trenger nasjonale standarder. De kjente nivåene 
for folk er sokn, kommune og bispedømme. Prostifellesrådsmodell vil kunne svekke 
betydningen av både kommune –og bispedømmenivået ved å etablere et overkommunalt 
nivå- med større avstand til den enkelte kommune – og ved at biskopenes lederrolle svekkes 
når ledelse og arbeidsgiverfunksjoner avgis til prostinivået. Dersom det skal innføres en 
prostifellesrådsmodell, må vi gå ut i fra modell 2, justere den med mer av arbeidsgiveransvaret 
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på bispedømmenivå og et klarere ledelses –og arbeidsgivermandat til biskopen. Samtidig – 
viktig å opprettholde kontakt med kommunen  - de lokale kirkekontorene må fungere! 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Utlysningsteksten og tilsettingsbrevet er juridisk bindene. Derfor bør Menighetsrådet kunne 
uttale seg om utlysingstekst – for alle typer stillinger.Tilsettingsutvalg på prostinivå. Biskopen 
bør ha uttalelsesrett eller være (obligatorisk) referanse som det innhentes uttalelse fra. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Med 3 av 9 stemmer:Utlysningsteksten og tilsettingsbrevet er juridisk bindene. Derfor bør 
Menighetsrådet kunne uttale seg om utlysingstekst – for alle typer stillinger.Biskopens tilsyn 
og arbeidsgiveri må holdes sammen. Biskopen bør ha tilsyns-og arbeidsgiveransvar for alle 
kirkefaglige stillinger (diakon, kateket, kirkemusiker, prest) og sammen med bispedømmerådet 
må ha myndighet til å ansette og avskjedige. Uten arbeidsgiveransvar vil ikke biskopen ha de 
nødvendige verktøy for å utøve tilsynet. 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

10B: Med 1 stemme: «Ja, dagens modell med to arbeidsgiverlinjer fungerer greit» 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 
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Det viktigste for god kirkefaglig ledelse skal bli ivaretatt av prost. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

1 av 9 stemte blankt 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Daglig leder bør ha kirkefaglig bakgrunn og må være medlem av Den norske kirke.Det kan 
være greit å ha noen veiledende / generelle nasjonale retningslinjer som angir hva som kan 
være relevant utdanning og praksis for stillingen som daglig leder, men det må være opp til 
tilsettingsmyndigheten å utforme hvilke formelle og andre krav som skal stilles til lederen av 
eget prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er godt innarbeidet og bør ikke endres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen bør være foretrukket referanse ved ansettelser i vigslede stillinger. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Klare regler for hvilken myndighet biskopen har til å gi pålegg.Og plikt for alle ansatte, 
fellesråd og menighetsråd til å følge opp påleggene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ikke ha arbeidsgiveransvar men tilsynsansvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Med 2 av 9 stemmer: Biskop bør være både arbeidsgiver og ha tilsynsansvar. 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Tilsyn og vigsling. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Med 3 av 9 stemmer: Ansettelse i vigslede stillinger, tilsyn og vigsling. 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 
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I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Arbeidsfellesskap er viktig. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

Enig, for tilsetting i vigslede stillinger, eventuelt også daglig leder. Kan for eksempel være 
obligatorisk referanse. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Det er viktig med lokalkunnskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør styre hvordan økonomi og hjemler fordeles mellom prostier i 
bispedømmet.Ellers bør bispedømmerådet fortsette med sine eksisterende oppgaver, minus 
ansettelse av prester og proster. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

To av 9 medlemmer ønsker i tillegg at bispedømmerådet også tilsetter prester og proster. 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Det vil bli for krevende for menighetsrådene å ta det ansvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet bør ha en representant i tilsettingsutvalg, og være premissleverandør om 
utlysningstekst. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Melhus menighetsråd 

275 
 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, vi tror oppgavefordelingen er grei som den er. Det viktige er å ha et godt samarbeid 
mellom menighetsråd og (prosti)fellesråd. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Kjøp av regnskapstjenester er i dag en betydelig utgiftspost for mange menighetsråd. Hvis 
prostifellesrådet får en egen økonomiavdeling, bør det vurderes om denne også kan være 
regnskapsfører for de menighetsrådene som ønsker det.En felles profesjonell renholdstjeneste 
for hele prostiet bør også vurderes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Nei, ikke obligatorisk med formell myndighet. Menighetsrådene kan (frivillig) opprette 
prostimøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 



 

Melhus menighetsråd 

276 
 

 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Det er veldig viktig å opprettholde et godt forhold til kommunene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Begge rådene bør ha geistlig representasjon. Og kommunene bør ha mulighet til å oppnevne 
hver sin representant til prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 
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30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Vi ønsker alternativ 1. Alternativ 3 blir et for stort råd, og vil ha for mange indirekte valgte 
representanter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Det bør vektes til en viss grad. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig med kompetanse fra prester i kirkemøtet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig med kompetanse fra lek kirkelig tilsatte i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Samisk representasjon bør opprettholdes.Døvemenighetene og kirkens ungdomsutvalg bør 
også fortsatt sikres representasjon i Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Avtalevalg hvis gruppene blir enige. Hvis ikke: Forholdsvalg. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

3 av 9 ønsker krav om 40% på valglisten. 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Styrke frivillighet på tvers av kommuner. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

En del prostier er alt for store både geografisk og med antall kommuner. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Avveining mellom geografisk utstrekning og antall ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Samisk menighet i sør-samisk område er i dag utenfor prosti-inndelingen. De bør 
representeres i relevante prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

De bør ha mulighet for representasjon.Videreføring av samisk menighet i sør-samisk område. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

De bør ha mulighet for representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Saken om kirkelig organisering, som denne høringen er en del av, gjelder ikke Den norske 
kirkes (DNK) rolle som formidler av ord og sakrament. Denne er godt forankret i Grunnloven § 
16 og trossamfunnsloven § 10. Saken gjelder hvordan DNK skal organiseresog administreres i 
fremtiden. Ved grunnlovsendring av 21. mai 2012 ble begrepet «folkekirke» innført, og i 
trossamfunnsloven presiseres det at DNK skal være en demokratisk folkekirke. Hovedutvalgets 
utredning kan tyde på at ikke alle har helt den samme forståelse av begrepene «folkekirke» og 
«demokratisk folkekirke». Man aner en «maktkamp» - i hovedsak mellom embete og råd – om 
hvem som skal bestemme i kirken. Her behøves en klargjøring av hva som menes med en 
«demokratisk folkekirke».Høringsdokumentet ertil dels vanskelig å forholde seg til da det er 
mange spørsmål som ennå ikke er utredet, og som vil ha betydning for en helhetlig vurdering 
av om opprettelse av prostifellesråd (PFR) er en farbar vei. Dette gjelder spesielt spørsmålet 
om en fremtidig prosti-inndeling. I store deler av distrikts-Norge er dagens inndeling svært lite 
egnet for den ordningen som foreslås. Opprettelse av PFR var en gitt konklusjon ut fra 
utvalgets mandat. Selv om en felles arbeidsgiverordning har vært ønsket på alle nivåer ikirken, 
har tidligere interne høringer vist at menighetsråd og fellesråd primært ønsker et felles 
arbeidsgiveransvar basert på dagens fellesrådsmodell, mens biskoper og bispedømmeråd helst 
vil at alle kirkelig tilsatte får samme arbeidsgiver-organiseringsom dagens prester (jfr. saken 
om Veivalg for framtidig kirkeordning i 2016). Forslaget om opprettelse av et PFR med 
arbeidsgiveransvar kan derfor forstås som et forsøk på kompromiss.Utvalgsmedlemmene 
legger imidlertid helt ulike forutsetninger til grunnfor å støtte en løsning med PFR. Uenigheten 
er klart størst når det gjelder arbeidsgiverfunksjonen og hvilken rettslig forankring PFR skal ha 
– sognet eller DNK. I tillegg er det ulike syn på hvilken ledelsesmodell PFR skal ha samt 
kommunal representasjoni PFR. Dette er helt sentrale spørsmål.Hvis denne høringsrunden 
resulterer i et forslag om å opprette PFR, bør man være rimelig sikker på at dette er en 
markant bedre ordning enn den man har i dag. Stor intern uenighet om helt sentrale spørsmål 
og fraværav kunnskap om en hensiktsmessig fremtidig prosti-struktur overbeviser ikke de som 
tviler på om dette er veien å gå. Kanskje det burde bli en ny høringsrunde når det foreligger et 
ferdig utarbeidet forslag? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Røros menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Harald Hauge, Sokneprest 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Etablering av et felles kirkelig organ på et justert prostinivå kan være en mulig måte å oppnå 
målet med å få én felles arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte. Det vil kunne skape ryddigere 
arbeidsforhold i kirka, og ved at alle ansatte samles under samme sjef/leder kan ressursene 
brukes mer effektivt, prosesser ledes raskere og de ansatte kan bli del av større støttende 
fagmiljøer. Røros menighetsråd antar dette særlig vil være en fordel for de andre vigslede 
stillingskategoriene i kirka utenom prestene; prestene har allerede prostiet som sitt 
arbeidsdistrikt og prostilaget som sitt miljø.Røros menighetsråd mener imidlertid også at 
etablering av et slikt organ er forbundet med mange spørsmål. Trenger de ansatte virkelig å 
samles i én linje? Må dette i så fall skje på prostinivået? Kan det ikke like gjerne skje på annet 
nivå? Er vi garantert at arbeidshverdagen blir bedre for de ansatte om et slikt grep tas? 
Forutsetter ikke en slik etablering en relativt stor administrasjon på prostinivå? Dersom vi 
skalbeholde de lokale kirkekontorene, ender vi ikke da opp med mye mer byråkrati, ikke 
mindre? Røros menighetsråd mener det er et aktuelt alternativ å fortsette med dagens todelte 
system, dersom det ikke kan garanteres at systemet blir mer effektivt enn i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 
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Røros menighetsråd frykter at administrasjonen på prostinivået kan ese ut og «spise opp» 
lokale stillinger. Vi frykter også at menighetsrådene kan miste råderett i eget sokn. Avstanden 
øker enda mer mellom administrasjon – i dag representert ved fellesrådet og kirkekontoret – 
og periferi. Vi ser for oss at det vil kreve mer «politisk agitasjon» for å få gjennomslag i et 
interkommunalt prostifellesråd enn i dagens kommunale fellesråd, både internt de ulike 
menighetene imellom og de ulike kommunene imellom.Det vil fort bli vanskeligere å holde styr 
på pengeflyten. Det er også en reell risiko for at mer vil gå bort i administrasjon; erfaringer fra 
andre organisasjoner et at mellomnivå har det med å «ese ut». Vi frykter også at bevilgende 
myndigheter kan blimer tilbakeholdne, at kommunene kan «justere seg» i relasjon til 
hverandre og legge seg på laveste mulig nivå. Røros kommune har i dag fortsatt store utgifter 
til kirkelånet knyttet til oppussingsperioden 2008-2010. Dette er et eksempel på en 
skjevfordeling av utgifter ulike fellesråd imellom som gjør noe med bevilgningsvilje til drift. 
Lokalt ser man likevel verdien av kirkebyggene i de ulike lokalsamfunnene. Røros menighetsråd 
er bekymret for at et interkommunalt fellesråd vil kunne presse fram nedlegging av kirker eller 
sammenslåing av sokn i kommuner med lave besøkstall.  Et eventuelt interkommunalt 
prostifellesråd vil bli lagt til et nivå helt uten eksisterende symboler og historie, og vil fort 
tapper de eksisterende nivåene med historisk forrang (soknet og bispedømmet) for 
opparbeidet kompetanse og betydning. For å si det folkelig: Forslaget om et prostifellesråd 
framstår som et usedvanlig lite sexy alternativ, nærmest umulig å selge som konsept i det 
brede lag av befolkningen sammenlignet med lokalmenigheten eller bispedømmet som folk 
(tross alt) kjenner fra før. Dagens en-til-en-forhold mellom kirke og kommune er, tross alle 
utfordringer, kanskje den beste mulige løsning vi har.Røros menighetsråd vil peke på at dagens 
fellesråd allerede mange steder framstår som et regionalt nivå der hvor det er store avstander 
internt i kommunen, men at man likevel har klart å samle seg om felles kirkekontor under 
fellesrådsparaplyen. Et prostifellesråd vil fort bli et «regionalt nivå nr. 2». Vi stiller spørsmålet 
om hva som er vinningen ved å organiser seg annerledes enn måten det offentlige Norge ellers 
er organisert på. Det er klare fordeler ved å legge seg opp til de eksisterende nivåene i det 
offentlige, det er lokalt (kommunen), regionalt (fylke/region) ognasjonalt (stat). Dagens tre 
nivåer – fellesråd, bispedømmeråd og kirkeråd – svarer til dette. Om vi skulle peke på en etter 
vårt skjønn mer innlysende løsning, ville det være å samle alle de vigslede stillinger hos 
biskopen og beholde de øvrige stillinger lokalt, men trekke en linje mellom fellesrådet 
(kirkevergen) og bispedømmet (stiftsdirektøren) på en eller annen måte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Røros menighetsråd mener det heller være et alternativ å samle alle de vigslede stillingene 
under biskopen. Men skal en opprette kommuneoverskridende fellesråd, er det er klar 
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forutsetning av det er framforhandlet ryddige og langsiktige interkommunale avtaler om 
finansiering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Røros menighetsråd vil peke på at dersom prostifellesrådene skal bygges ut som felles 
arbeidsgivere for alle kirkelige ansatte i et prosti, og at prestene skal overføres fra 
rDNK/bispedømmene, er det en reell fare for at vi får (eksempelvis) 120 ulike arbeidsmiljøer 
med tilsvarende ulike arbeidskulturer i kirka. I lys av den senere tids saker om forholdene for 
kvinners prestetjeneste, kirkas historie med å ikke injludere LHBT+ og så videre, ser vi at det er 
behov for felles kultur og klare linjer i arbeidslivsspørsmål i kirka. Avtaleverk må også 
standardiseres. Vi får ofte høre prestene har det godt som er under biskopen i dag, nærmest 
underforstått at de har det for godt. Det må i så fall være bedre å løfte andre ansattegrupper 
opp til samme nivå og gi samme avtaleverk og rettigheter for alle, framfor å fragmentere det 
som er bygd opp over tid for presteskapet. Røros menighetsråd erkjenner at det kan være 
vanskelig å oppnå gode standarder for likebehandling der hvor det finnes vigslede og ikke-
vigslede innen samme yrkesgruppe, men stiller likevel spørsmål om hvorfor prestene skal 
miste nasjonal arbeidsgiver eller tydelig ledelse på grunn av det. Vi forstår også at mange 
prester er skeptiske til enda en virksomhetsoverdragelse til, da de sist gikk igjennom dette i 
2017. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Røros menighetsråd er som nevnt skeptisk til gevinsten ved å samle alle ansatte i 
prostiet. Egentlig ønsker rådet ikke å ta stilling til disse valgene, da vi tenker at det er et 
fullgodt alternativ å beholde dagens todelte arbeidsgiveri. Men vi har allerede nevnt 
muligheten for å samle alle vigslede stillinger under biskopen. I forlengelsen av dette er det 
nærliggende å tenke at arbeidsgiveriet bør utgå fra rDNK/bispedømmet for alle ansatte 
dersom disse skal samles i én og samme linje eller ett og samme organ. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådet bør ha en viktig rolle (uttalelsesrett) i alle tilsettingssaker. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Det kan være verdt å utrede å samle alle vigslede stillinger hos biskopen. Om målet om én 
arbeidsgiverlinje i kirka skal oppnås også for andre lokalt tilsatte, må fellesrådet (kirkevergen) 
og bispedømmerådet (stiftsdirektør) kobles sammen administrativt.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Røros menighetsråd har landet på et ja i dette spørsmålet. Det synes å være nær uendelige 
mengder problemer med alle foreslåtte løsninger. Vi oppfatter prostifellesrådet som er en 
dårlig løsning, og ingen av de andre tidligere foreslåtte modeller har heller klart å få flertall. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 
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Røros menighetsråd er, som allerede nevnt, skeptiske til om en slik samling av daglig ledelse 
for alle ansatte på et (justert) prostinivå vil kunne være tjenlig. Men blant de foreslåtte 
modellene er modell 3 i hvert fall kjent, det er denne modellen vi allerede har i Den norske 
kirke på ulike andre nivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Vi trenger en føring som sikrer at daglig leder har en kompetanse som gjør dem i stand til å 
lede de yrkesgrupper som faktisk skal leder. Ut over dette har Røros menighetsråd ingen 
kommentar til dette spørsmålet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Røros menighetsråd synes det er vanskelig å svare på dette spørsmålet, da dette avhenger av 
modellvalg i spørsmål 11. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Kirkeverge er en veldig gammel og gjev tittel. Røros menighetsråd har som hovedsynspunkt 
at det er godt å ta vare på gamle og godt innarbeidede titler.  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi synes biskopen skal ha det ansvaret biskopen har i dag. Det er viktigere å beholde biskopen 
enn å beholde prosten. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi synes biskopen skal ha det ansvaret biskopen har i dag. Det er viktigere å beholde biskopen 
enn å beholde prosten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Tilsynsordningen er det viktigste. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Som bispedømmerådsmedlem 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Det er et minstekrav at biskopen kan innkalle alle vigslede 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Visitas bør være på kommunenivå 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Arbeidsgiveri, strategisk ledelse (inkludert trosopplæring) og kompetanseutvikling. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Røros menighetsråd mener at ansvaret som her beskrives bør ligge hos arbeidsgiverorganet. 
Menighetsrådet kan ikke ha HMS-ansvaret under en pandemi, for eksempel. Dette spørsmålet 
illustrerer godt hvorfor rDNK er det naturlige førstevalget som ansvarlig arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Som i dag. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Røros menighetsråd har ingen særlige synspunkter på dette. Vi synes dette fungerer godt hos 
oss. Her er det lokale variasjoner ut fra særegne lokale forhold, og vi mener det er viktig at 
slike lokale særpreg kan videreføres også i en ny kirkeordning. Deter samtidig viktig at 
menighetsrådet har stor innflytelse på de saker som menighetsrådet har et engasjement for. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Røros menighetsråd har ingen særlige synspunkter på dette. Vi synes dette fungerer godt hos 
oss. Her er det lokale variasjoner ut fra særegne lokale forhold, og vi mener det er viktig at 
slike lokale særpreg kan videreføres også i en ny kirkeordning. Deter samtidig viktig at 
menighetsrådet har stor innflytelse på de saker som menighetsrådet har et engasjement for. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Dersom det opprettes et prostifellesråd, bør det være et prostimøte. Vanskelig å si noe 
nærmere om dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det er viktig for menighetsrådene å ansvarliggjøre 
fellesrådsrepresentanten(e). 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Vi ønsker egentlig ikke prostifellesrådet velkommen. Men ja, dersom det opprettes 
interkommunale fellesråd som skal forvalte midler på vegne av fellesskapet, er det en 
selvfølge at kommunen som bevilgende myndighet har representasjon i dette. Det er videre 
naturlig at alle representerte kommuner bør ha en representant hver. Hvis ikke vil 
bevilgningsviljen gå ned. Kommunenes representanter må ha full stemmerett. Samtidig må 
menighetsrådsrepresentantene være i flertall i rådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Røros menighetsråd vil peke på at i større prostifellesråd vil den demokratiske balansen 
forrykkes kraftig i forhold til dagens situasjon.I fellesrådet hos oss er fire sokn representert, i 
tillegg til kommunen (en representant) og biskop (v/sokneprest). Det betyr at kommunen har 
10 % av stemmene, og hvert sokn har 20 %. Representantene tilhører samme kommune, 
omgås i samme lokalsamfunn og kan lett snakke sammen og finne gode og konstruktive 
løsninger også mellom møtene. Alle blir sett, alle har en betydelig minoritetsstemme og ingen 
forsvinner i mengden. Dersom dagens prosti legges til grunn, ville et nytt prostifellesråd hos 
oss eksempelvis bestå av 20 menighetsrepresentanter (20 sokn), seks kommunale 
representanter og en prost, med en kirkeverge som saksforbereder. Da har hvert sokn 1/27 av 
stemmene (3,7%), og de kommunale representantene, som er mer drillet i politikk og har 
lokale partigrupper og kommunestyrer å støtte seg på, utgjør 22 % av stemmene. Et 
storfellesråd av den typen vi beskriver over her, vil fort gjøre det vanskeligere for små sokn å 
bli sett og hørt, gi mer manøvreringsrom for kommunale politikere kontra soknenes 
representanter, forsterke maktspill kontra konsensusarbeid og – ikke minst – gi 
saksforberedende organ mer makt over beslutningene. Alt i alt mener vi dette fort kan 
innebære en svekkelse av kirkedemokratiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Røros menighetsråd ønsker som nevnt egentlig ikke prostifellesråd. Men vi ser logikken og 
sammenhengen i alternativ 3. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 
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Det er viktig at hele bispedømmerådet møter i kirkemøtet, ikke bare et utvalg. Det fremmer 
fellesskap og god samhandling. Dette tilsier kanskje at det bør være som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Røros menighetsråd mener det går an å vurdere om Kirkemøtet trenger å møtes hvert år. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Røros menighetsråd mener alle bispedømmeråd bør være representert i Kirkerådet. Ut over 
dette finner vi det vanskelig å svare på dette det her spørres om. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 
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Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

i.Røros menighetsråd mener en tjenelig samarbeidskonstellasjon dersom det skal utvkiles et 
interkommunalt samarbeid, ville være å arbeide for samarbeid mellom oss og 
nabokommunene i nord og sør (Os og Holtålen). Her finnes det allerede interkommunale 
samarbeidsavtaler, og avstandene er overkommelige.  ii. Røros menighetsråd stiller seg 
spørrende til om de økonomiske konsekvensene og det faktiske innsparingspotensialet ved en 
ordning med prostifellesråd egentlig tilstrekkelig utredet. For oss virker det som om ordningen 
like gjerne kan bli fordyrende som effektiviserende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Røros menighetsråd mener det er en reell fare for at et prostifellesråd kan fort bli for stort, 
både som råd og som geografisk område. Størrelse er en viktig faktor for oss som bor i 
distriktene. Sentrum-periferi er viktig dynamikk for oss, og en forskyvning i retning ytterligere 
regionalisering gir grunn til bekymring. Med et prostifellesråd som «nav» vil det bli lang vei til 
møter, vektingen av den demokratisk «kjøttvekt» vil bli annerledes (se vårt svar på spørsmål 
28), og det blir fort mer manøvreringsrom for kommunepolitikere og andre «ringrever». Vi tror 
det kan bli vanskelig å rekruttere til kirkedemokratiet ved veldig store prostifellesråd. Vi frykter 
også vi kan bli stående uten tilstrekkelig støtte lokalt fra heltidsansatte som kan bistå med 
hjelp og støtte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Det er altfor stort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Røros menighetsråd tror bispedømmerådet kan være et greit arbeidsgiverorgan på merkantile 
tjenester, så lenge det lokale kirkekontor består og har tilstrekkelig med bemanning. Om vi nå 
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skal tenke interkommunalt samarbeid, vil Røros-Os-Holtålen etter vårtsyn være et alternativ 
som kan ha mulighet til å lykkes.(På grunn av plassmangel i fritekstfelt under spørsmål 48, 
legger vi også til noen overordnede refleksjoner her:)Til slutt vil Røros menighetsråd uttrykke 
bekymring for hvor lenge kommunene vil væremed på å betale for kirka og aktivitetene der 
dersom administrasjon av kirkehus og kirkegårder knyttet til dagens kirkekontor flyttes unna 
kommunen. Spørsmål om kommunegrenser og sammenslåinger har ført til svært betente 
debatter i mange lokalsamfunn de senere år. Det er ingen grunn til å tro at ting vil gå roligere 
for seg om lignende prosesser forsøkes gjennomført i kirka. Men det er også en reell fare for at 
kommunene «går lei» og mister interessen for videre samarbeid med kirkeorganisasjonen, 
dersom kirka insisterer på å understreke sin annerledeshet og distanse til de eksisterende 
sosiale og politiske strukturer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Samisk kirkeliv fremmes lokalt først og fremst gjennom synliggjøring i det lokale 
menighetslivet. De ansatte må forholde seg til (sør)samisk språk og kultur, dette må nyttes i 
gudstjenestelivet på en regelmessig og integrert måte med selvfølgelighet, og Samefolkets dag 
og andre viktige merkedager må markeres og satses på med ressurser fra menigheten. Det er 
viktig at særlig prestene ser og bidrar til dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Samisk kirkeliv ivaretas regionalt gjennom samisk representasjon, samt at alle i det aktuelle 
organet er seg sitt særlige ansvar bevisst. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

MKR. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Røros menighetsråd ser at det går mye ressurser til arbeidet med en ny kirkelig organisering, 
uten at saken ser ut til å komme noe nærmere en løsning som virker tjenlig og samlende. Vi 
undrer oss over på det potensielle innsparingspotensialet i dette. Røros menighetsråd synes 
også det er underlig å se at Müller-Nilsen-utvalget knapt ser ut til å se eksisterende nivåer – 
menighetsnivået og bispedømmenivået – som nivåer med potensialer, men nokså ensidig 
tegner opp problemer knyttet til disse nivåene. Rørosmenighet registrerer og hører at det sies 
– senest på informasjonsmøtet for alle menighetsråd i prostiet i Horg kirke høsten 2021 – at vi 
kan få bedre forvaltning og bedre arbeidsgiveri med et prostifellesråd, men ikke nødvendigvis 
mer penger til lokaltkirkeliv. Da spør vi oss om dette egentlig er en vinnersak for folkekirken.Vi 
ser naturligvis at de ansatte må ha gode rettigheter og arbeidsvilkår, men tenker samtidig at 
det blir noe ensidig å kun legge vekt på arbeidsgiveriet og arbeidsledelse når kirkeordningen 
skal tegnes ut. Kirkeordning handler også om hvilken organisasjon folk flest skal forholde seg 
til. Og kirka er, skjer og blir til først og fremst i møte med enkeltmenneskene. Vi tenker at 
ethvert arbeid med kirkeordning egentlig må begynne der.  I dag har Røros menighet gode 
inntekter fra utleievirksomhet i Røros kirke, gjennom konsertvirksomhet og lignende 
aktiviteter. For oss er dette helt avgjørende økonomisk for å kunne opprettholde den kirkelige 
aktiviteten lokalt. Ved større regionale samarbeid spør vi oss: Vil pengestrømmen bli like 
gjennomsiktig? Kan vi være trygge på at det vi arbeider inn lokalt gjennom for eksempel 
dugnad som konsertvakter forblir lokalt? Det samme spørsmålet gjelder kirkeofringer og 
testamentariske gaver som gis til den lokale menigheten. Røros menighetsråd vil også peke på 
at menighetsrådet i dag har mulighet til å ha lokalt ansatte under menighetsrådet. Vi har for 
eksempel ansatt kordirigent for barnekorarbeid hos oss. Dette er faktisk en tredje 
arbeidsgiverlinjei kirka, og denne er helt oversett i utredningsarbeidet som er gjort så langt. 
Det virker noe forhastet å tro at alt løses ved å opprette et nytt (fjerde) mellomnivå i kirka. 
Røros menighetsråd vil også enda en gang understreke at ordningen med felles arbeidsgiver 
for alle prester i Den norske kirke gjennom rDNK, delegert til bispedømmerådene, har hatt 
svært positive effekter de siste årene. Spørsmålet om den angivelige «reservasjonsretten» i 
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møte med kvinnelige prester har endelig fått sin løsning, etter at arbeidsgiver, preses og 
bispemøtet skar igjennom og bestemte at samme regler skal gjelde over hele landet. Når 
arbeidsmiljøundersøkelser har avdekket kritikkverdige forhold, har arbeidsgiver hatt ressurser 
og kommandolinjer til å handle raskt og effektivt. Kirka har også begynt å få skikk på sitt arbeid 
i møte med LHBT+. Det har i noen grad eksistert lokale «ettergivenhetskulturer» i kirka vår 
som ikke har vært god. Omdømmemessig har dette vært svært negativt. Vi tenker at denne 
enheten for all del ikke må fragmenteres. Her bør heller andre yrkesgrupper i kirka enn 
prestene også innlemmes i den samme ryddigheten og tryggheten. Det må være felles 
retningslinjer for alle yrkesgrupper i kirka. Dette kan ordnes gjennom en 
bispedømmerådsbasert modell, eller ved at kirkevergene organiseres i laug som forpliktes på 
felles standarder og rapporterer oppover i systemet.Til slutt vil Røros menighetsråd uttrykke 
bekymring for hvor lenge kommunene vil være med på å betale for kirka og aktivitetene der 
dersom administrasjon av kirkehus og kirkegårder knyttet til dagens kirkekontor flyttes unna 
kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Rennebu menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ola T. Lånke, Leder i Rennebu menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Fordelene kunne være å sikre likebehandling av ansatte, bredere og mer robuste fagmiljøer, og 
forenkling i organiseringen av arbeidskraften, samtidig som en prøver å minske spenningen 
mellom ulike faggrupper. Dette høres fint ut på papiret, men div. ulemper som for eksempel 
økt avstand mellom ledelse og ansatte og mellom kommune og kirkelig forvaltningsorgan, vil 
kunne oppveie de fordelene en ønsker å oppnå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En avgjort ulempe er større avstand mellom ledelse og ansatte og mellom forvaltningsorgan og 
kommune. I kommuner med flere sokn vil det fortsatt være behov for en viss grad av 
samordning, som fort vil føre til at de gamle fellesrådene beholdes eller gjenoppstår som 
frivillige samordningsorgan i og overfor kommunen. På den måten oppnår en ikke forenkling, 
men det motsatte.  Prostienhetene er i svært mange tilfelle ikke sammenfallende med 
naturlige interkommunale enheter som regionråd, felles bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det 
er svært uavklart hvordan for eksempel ansattes pensjonsordninger kan organiseres.Et felles 
driftsbudsjett for hele prostiet vil gjøre det vanskeligere å motivere kommunene til å øke sine 
bevilgninger til kirkelige formål. Driftsbudsjettet for kirkens virksomhet unntatt den felles 
administrasjon, bør derfor spesifiseres pr. kommune. I mange tilfelle kunne det være en fordel 
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om flere sokn ble slått sammen, men med den foreslåtte sammensetningen av 
prostifellesrådet med representasjon fra hvert sokn, vil det ikke være noe incentiv til slik 
sammenslåing, tvert imot. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det vil være nødvendig å opprette faste felles møtepunkter mellom ansatte og ledelse i 
prostiet. Jevnlige (halvårlige) dialogmøter mellom kommunal ledelse og prostiledelsen. En 
sømløs kontakt ved etablering av en elektronisk «dør» mellom alle organer vilvære nødvendig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Det er lett å tro at motsetninger og spenninger som bunner i menneskelige svakheter kan 
dempes ved å endre organisasjonen. Erfaringen er ofte at «nissen flytter med på lasset». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Begrunnelse: Det er den modellen som holder «topp» og «bunn» i kirken sammen. 
Det er avgjørende viktig å tenke helhetskirkelig både åndelig og økonomisk. Med en todelt 
finansieringsordning som vil være nødvendig også i framtiden, peker modell 3 seg avgjort ut 
som den mest hensiktsmessige. En annen viktig grunn er at modell 3 er den modellen som best 
ivaretar biskopenes plass og funksjon i strukturen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Rennebu menighetsråd 

303 
 

 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Det bør etableres et innstillingsorgan der menighetsrådene er med ved ansettelser av ansatte i 
den aktuelle menighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Gjennomføringen av én arbeidsgiverlinje bør ikke ha førsteprioritet i kirken nå. Det er 
viktigere nå å arbeide for å få folk tilbake til kirkene enn å tvinge alle ansatte inn i en «kurv». 
Om det finnes en bedre modell skal ikke utelukkes, men det er sværtkrevende å «finne opp 
kruttet» på nytt.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Begrunnelse: Vi mener tiden ikke er moden for en så omfattende endring i organiseringen av 
Den norske kirke. Det er også for mange ubesvarte spørsmål som fortsatt er under utredning. 
For videre begrunnelse viser vi til noen av våre svar foran i skjemaet. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 
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Modell 3 gjenspeiler dagens ordning på de andre nivåene kirken. Alle tre modellene vil være 
krevende på hver på sin måte, men trolig vil nummer 3 være den letteste å gjennomføre, alle 
hensyn tatt i betraktning. Ikke minst vil den best sikre at kirken sentralt og lokalt henger i hop 
ved at bl.a. biskopenes tilsynsansvar kan ivaretas i henhold til deres tjenesteordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene kan videreføres, selv om de skulle få et noe annet innhold. Begrunnelse: Prostetittelen 
beholdes fordi den følger av betegnelsen på nivået. Tittelen kirkeverge kan endres, men 
hvorfor ikke beholde den? Dette er et spørsmål av underordnet betydningi denne 
sammenheng.  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Hvis biskopen fratas arbeidsgiveransvaret for prestene må det iverksettes avbøtende tiltak 
som foreslått av arbeidsgruppen. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

- Vi viser til Delutredning fra arbeidsgruppe 2 om biskopens rolle:1.«Det må etableres en 
tydelig forbindelse mellom biskop og prost som sikrer prostens rolle som biskopens 
medhjelper». 2.«Biskopen må sikres en faglig kompetent stab». 3.«Biskopen må sikres en 
rolle i tilsettingssaker». 4.«Biskopen må kunne innkalle medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak». 5.«Forutsetning om at arbeidsgiver følger opp biskopens 
bindende pålegg må formaliseres». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Spørsmålet om biskopens tilsynsrolle dersom modell 2 blir valgt, er krevende og må utredes 
mer spesifikt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 
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Biskopen har tilsynsansvar for vigslede kirkelige ansatte. Biskopen må ha en rolle ved 
tilsettinger av prester og proster. Det er ufravikelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen må ha fast plass i tilsettingsorganet, men ansvaret kan delegeres til prosten i det 
aktuelle prosti. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Ja, i samarbeid/samråd med prostifellesråd. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Det er viktig at eventuelle prostivisitaser ikke innføres på bekostning av biskopens visitaser i 
menighetene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 
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Noen av oppgavene de har i dag. I første rekke være fagorgan for biskopen. Ivareta 
prostigrenseoverskridende oppgaver og sikre at det ikke oppstår for prostivise særordninger 
som kan virke uheldige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Spørsmålet er upresist og vanskelig å svare på fordi det ikke er spesifisert hva det menes med 
«gjennomføring av gudstjenester». 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Begrunnelsen er at soknet er eget rettssubjekt og det organ som har det juridiske 
arbeidsgiveransvaret. Det vil være naturlig å tydeliggjøre dets rolle ved å nedfelle det i 
kirkeordningen. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Det må særlig ses nærmere på ordninger som skal gjelde for ansettelser i menighetene for å 
sikre menighetsrådene medbestemmelse. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Dersom det blir opprettet prostifellesråd i en eller annen form, bør beslutningsmyndigheten i 
hovedsak ligge der. Dersom det skal ha noen hensikt å opprette et prostimøte i tillegg, bør 
dette gis en tydelig rolle som arena for informasjon og drøftinger avkirkelig strategi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det er soknene som er grunnenheten i kirken og bør velge 
beslutningsorganet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ja, som bevilgende myndighet bør kommunene ha en form for representasjon på linje med 
den som gjelder for dagens fellesråd. Dette gjelder ikke minst med tanke på at kommunene 
har et ansvar i forbindelse med gravferdsordningen. Menighetsrådet har ikke tattstilling til 
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om kommunene skal ha full stemmerett. Det vil avhenge av hvor mange representanter 
kommunene vil få i forhold til antall menighetsvalgte representanter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert 
prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, men vektes 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 
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Det er unaturlig at ulike tjenestegrupper skal ha egne kvoter. Likhet for loven kan gjelde også 
her. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Med samme begrunnelse som for prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 



 

Rennebu menighetsråd 

314 
 

 

Spørsmålet er ikke identisk med Word-malen som ble brukt ved behandlingen i 
menighetsrådet. Det var ingen spesifiseringer i kriterier. Derfor intet beslutningsgrunnlag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

I Word-malen som ble brukt som utkast ved behandlingen i menighetsrådet var det ikke 
oppdelt i ulike kriterier. Det ble kun svart 5 en gang. Menighetsrådet sluttet seg enstemmig til 
utvalgets vektlegging av relevante hensyn, men uten å gå i detalj på hvert enkelt kriterium. Det 
ble ikke anledning til å gå inn på hvert enkelt kriterium. Vi oppdaget ikke at det måtte svares 
på alle spørsmålene før høringssvarene skulle ferdiggjøres og sendes. Opplagt svakhet ved 
høringen.  

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Verken eller. Dette varierer, særlig fordi en del prostiene ikke følger eksisterende regionale 
avgrensninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ja, i prostier med betydelig samisk bosetting bør de sikres representasjon. Om kun et sokn i 
forvaltningsområdet for samisk språk skal gi grunnlag for representasjon, må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ny kirkelig organisering betyr ikke nødvendigvis nye muligheter her. De menighetsråd som har 
samisk bosetting bør være opptatt av å inkludere også samene og bidra til at samisk kirkeliv 
kan ivaretas på beste måte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

En utfordring for det evt. nye organet på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Høringsspørsmålene oppleves svært krevende. Utfordringen er at tilsynelatende få kan bruke 
tid på å sette seg inn i de omfattende dokumentene. Høringen burde kun dreid seg om de 
mest sentrale valgene som skal tas. Mange av detaljspørsmålene burde vært overlatt til 
eksisterende beslutningsorganer som Kirkeråd og Kirkemøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Oppdal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal prosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Harald Bjørtomt, Menighetsrådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Kan være mulig å få en mer profesjonell arbeidsgiver for de nå fellesrådsansatte og større 
kirkefaglige miljø, særlig i de små kommunene. Det kan også være mulig å få større stillinger og 
mer fleksibel bruk av ressurser. Lettere å ha kapasitet og kompetanse, mer system og struktur. 
Mer samarbeid og mulighet for felles datasystem, HMS- og kvalitetssystem. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Mange av mulighetene som ligger i prostifellesrådet ødelegges av store avstander. I vårt prosti 
ligger befolkningskonsentrasjonene i «hjørnene» av en trekant med 11, 14 og 15 mils avstand. 
Den siste veien går gjennom et annet fylke og annet bispedømme. En justering av 
prostigrensene vil igjen kunne skape for små enheter.Store avstander gjør i praksis større 
kirkefaglig miljø, sammenslåing av stillinger og fleksibel ressursbruk lite aktuelt pga. reisetid, 
manglende lokalkunnskap og tilhørighet. Når organisten blir syk vil det være lettere for en 
kirkeverge 10 mil unna å «avlyse» en gudstjeneste enn å finne ei lokal løsning. Større stillinger 
kan forsterke dette.Muligheten for mer strategisk ledelse og samordning av arbeid 
vanskeliggjøres av at  lokale forhold, kultur og tradisjoner er forskjellige.  Eventuelt blir den 
strategiske ledelsen så generell at den er lite verdt. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Delegering av ansvar til lokale organ; menighetsråd og lokal daglig leder. I minst mulig grad 
sende arbeidstakere på tvers av kommunegrensene. Ikke tro at færre større stillinger 
automatisk er bedre for menighetene enn flere små. Bygge lokale flerfagligemiljø, mer enn 
«enfaglige» i prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Kanskje har prostifellesrådet noe for seg i byene, men også der vil du i større grad oppleve at 
arbeidstakere bor utenfor egen menighet og har dårligere lokal identitet enn i dag. Det er 
ellers vårt generelle inntrykk at forslaget er utformet mer med tanke på sentrale strøk av 
landet enn kyst- og bygdenorge. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Dersom prostifellesrådet blir en realitet støtter vi modell 3. Denne ligger nærmest opp 
til dagens situasjon og gir også en mer fleksibel mulighet til å tilpasse prostifellesrådet til det 
som måtte bli framtidas behov. Ikke alt er utredet, og ikke alt kanutredes, modell tre er etter 
vår mening den mest åpne. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsetting av prester bør skje i bispedømmerådet, som i dag, men med sterkere medvirkning fra 
aktuelle menighetsråd. Dersom prostifellesrådet blir en realitet bør tilsetting av øvrige 
stillingsgrupper skje der, eventuelt delegeres til menighetsrådene, i alle fall må menighetsrådet 
sikres reel medvirkning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja, med bispedømmerådet som felles arbeidsgiver. Det må være feil å innføre et nytt 
administrativt nivå for å oppnå dette målet. Dagens fellesråd bør videreføres med justerte 
oppgaver og kanskje juridisk forankring. Mulighet for å slå sammen fellesråd i små, 
nærliggende kommuner bør utvides. Bispedømmerådsmodellen vil også 
kreve/tydeliggjøre/videreføre behovet for reel lokal tilstedeværelse i gudstjeneste- og 
menighetsliv, bygningsforvaltning, lokal (kommunal) økonomi, kirkegårdsdrift og kontor. 
Dersom arbeidsgiveransvaret er plassert i bispedømmerådet for alle, bør det utredes hvordan 
dagens fellesråd kan gjøre den øvrige jobben, og ikke bare hvordan prostifellesrådet kan 
gjøre den.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  
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Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Dersom prostifellesrådet blir en realitet støtter vi modell 3. Kirkevergen er leder for adm., 
økonomi, bygg og kirkegård. Prosten for det kirkefaglige. Kirkevergen er sekretær for 
prostifellesrådet. Prosten er geistlig medlem av rådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Forutsatt at daglig leder ikke er kirkefaglig leder holder det med kirkemedlemskap og 
engasjement for kirkas oppdrag og arbeid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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Prost, ja. Kirkeverge, nei. Denne tittelen bør ikke flyttes ut av soknet/kommunen, men brukes 
om adm. stilling ved lokale kirke-/menighetskontor. Andre forslag kan være prostileder eller 
daglig leder.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Primært ønsker vi at bispedømmerådet skal være arbeidsgiver for alle kirkelige tilsatte. Vigsla 
medarbeidere tilsettes av bispedømmerådet. Øvrig tilsetting delegeres til prostifellesråd, 
lokale fellesråd, menighetsråd – alt etter som.Videre er biskopens stab, kurs, fagsamlinger, 
rådgiving og inspirasjon vesentlige oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Nei. Ut fra tidligere argumentasjon er det ikke naturlig at prostifellesrådet har ansvar for det 
åndelige liv, siden det ligger til menighetsrådet. Prost og prest har ikke sitt mandat til åndelig 
ledelse fra rådene. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Nei, ikke noe mer enn i dag. Det vil skape uklarhet om ansvarsfordeling med prest, og for så 
vidt også andre tilsatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Oppdal menighetsråd 

323 
 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Full tilgang på søknader, deltakelse i intervju og uttalelse til tilsettingsorganet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Til menighetsrådet: Tydeligere ansvar for å prioritere innenfor godkjente planer hva tilsatte 
bruker tid og ressurser på. Budsjett/fullmakt innenfor prostifellesrådets ansvar til 
trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og annet menighetsarbeid. Ansvar for registrering av 
kirkeinventar (som i dag?) og mindre innkjøp til kirkene; f.eks. salmebøker, kjøkkenutstyr, 
materiell til bønnevandring, m.m. Medansvar for å se til og følge opp kirkebygg og kirkegårder. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Til prostifellesrådet:Kanskje felles ordning/avtale for HMS-system, regnskapsføring og revisjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Prostifellesrådet vil i de fleste tilfeller bli et forholdsvis stort råd, riktignok avhengig av hvor 
mange som skal velges til rådet. I det daglige vil derfor prostifellesrådet måtte ha et 
arbeidsutvalg. Prostifellesrådet i plenum er derfor tilstrekkeligfor å ivareta funksjonene nevnt i 
spørsmålet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Det vil fort bli et trykk på å slå sammen de minste soknene med nabosokn. Når fellesrådet 
flytter ut av kommunen vil det i mange tilfeller være aktuelt å slå sammen alle sokn i en 
kommune som da også kan ivareta felles oppgaver både innad og utad, f.eks.overfor 
kommunen. At både små og store menigheter har én representant i prostifellesrådet kan sees 
på som en demokratisk kompensasjon for at store menigheter har andre fordeler. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Sørge for en kirkelig tilstedeværelse i kommunen; et betjent kontor og stillinger med sin 
primære arbeidsplass i kommunen, evt. i hvert tidligere prestegjeld. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Gjelder mange prostier, særlig i rurale strøk, som vil være for vidstrakte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Antallet prester og andre kirkelig tilsatte i prostiet må kunne variere en god del, geografisk 
avstand og naturlig tilhørighet er viktigst, skal medarbeidere kunne treffes jevnlig og utgjøre et 
arbeidsfellesskap er én times reisetid mer enn nok. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Nei 

Vi må gå ut fra at samisk språk og kultur får sin rettmessige plass gjennom eksisterende 
organer og planer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Det er ikke sikkert det bør inn i kirkelig organisering i større grad enn i dag. Det er likevel viktig 
at det for aktuelle menighetsråd forventes fokus på samisk språk og kultur. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 



 

Oppdal menighetsråd 

330 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det er ikke sikkert samisk språk og kultur trenger spesiell ivaretakelse på dette nivået. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Til slutt: Det spørres ikke her om økonomi og dette forholdet til kommunen. Vi er overbevist 
om at med de foreslåtte prostifellesrådene kommer kommunene på sikt til å bevilge mindre til 
kirka. Nærheten svekkes og det vil fort reises spørsmål om kommunen får tilbake det den 
bevilger. Hvor lett vil det være å få kommunen til å øke bevilgningene så en, f.eks., kan øke ei 
organiststilling, når denne stillingen kanskje likevel ikke blir utvidet eller kommer menighetene 
i kommunen til gode. Og hvem skal kjempe«kampen» og hva blir ryddig saksgang?Dette er ikke 
en reform lokalmenighetene trenger. Det er fordeler med felles arbeidsgiver, men vi tror ikke 
grepet med prostifellesråd er veien å gå. Dette vil ikke gi økte ressurser til lokal satsing i 
menighetene, snarere tvert imot. I tillegg vil denne reformen kreve store ressurser i mange år 
framover og gi mye uro i hele organisasjonen. Vi mener fortsatt det beste er å bygge på det vi 
har: Lokalmenighetene og bispedømmerådene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hølonda menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Roald Syrstad, Leder Hølonda menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det vil være en fordel med færre deltidsstillinger med tanke på rekruttering og 
kompetanseutvikling. Med større enheter vil en kunne være en del av et større fagmiljø. 
Dessuten er man mindre sårbar ved sykemeldinger, vakanser og få en mer effektiv 
administrasjon. I neste omgang kan det frigjøre ressurser til utadrettede stillinger som f. eks. 
diakoner. Ett arbeidsgiverorgan kan gi bedre (mer rettferdig og lik) personaloppfølging og kan 
sikre f. eks. prestebetjening bedre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Menighetsrådet er bekymret for at prostifellesråd vil bidra til å redusere finansieringsviljen hos 
kommunene mer enn om dagens ordning opprettholdes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Størrelse og område for prostifellesråd må oppleves som tjenlig av den lokale kirke og 
kommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Menighetsrådet opplever det krevende å ta stilling til spørsmålet om å etablere prostifellesråd 
fordi det er så mange faktorer som spiller inn og påvirker hvordan det i praksis vil bli. Generelt 
er rådet usikker på framtiden i dette og stiller seg spørsmål om et nytt forvaltningsnivå i kirken 
er riktig. Rådet har merket seg artikkelen til Huseby, Lappegard og Bonden i Nationen der det 
hevdes at viktige forbedringer kan oppnås med andre grep. De anbefaler å styrke lokalnivået 
og bispedømme og tror på løsninger som ligger tetter opp til dagens ordninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Det er lagt vekt på at modellen som velges må gi alle ansatte én arbeidsgiver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådene må sikres innflytelse ved ansettelser. Biskop må ha medbestemmelse ved 
ansettelse i vigslede stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
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Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Menighetsrådet mener at det bør vurderes om "kirkeverge" er en tjenlig tittel. Prostetittelen 
bør beholdes.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen må kunne føre tilsyn, vedta bindende pålegg, kalle inn til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

For vigslede stillinger og kirkeverge 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør i hovedsak ha samme formål og oppgaver som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

For mange menighetsråd vil dette ansvaret kjennes for stort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 



 

Hølonda menighetsråd 

339 
 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Singsås menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Gauldal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anne Talsnes Flatmo, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi er skeptiske til den framlagte prostifellesrådmodellen. Vi mener forslagene innebærer 
unødig omfattende endringer i kirken, med stor usikkerhet om effektene. Vi mener at forslaget 
om å samle forvaltningen på prostinivå, vil svekke den lokale kirkes kontakt med egen 
kommune og eget lokalsamfunn.Vi ønsker å beholde dagens kirkelige fellesrådsområder. I dag 
er fellesrådsområdet sammenfallende med kommunen og det er kommunen som finansierer 
den lokale kirke. Den lokale kontakt med kommune, samfunn og befolkning er avgjørende for 
at kirken skal fungere som folkekirke. Der det er ønsket lokalt, kan det åpnes for samarbeid om 
stillinger eller rådsfunksjoner mellom nabokommuner. Men å flytte myndighet og 
styringsfunksjoner fra lokalnivået til et prostinivå skaper uheldig distanse mellom befolkning 
og kirke.Vi vil ta vare på menighetsrådenes ansvar. Menighetsrådene har i dag ansvar for 
bruken av kirkene og det kirkelige liv i soknet. Fellesrådene har ansvar for økonomi, 
administrasjon og drift av kirke og gravplass. Dette er en god arbeidsdeling som gir 
menighetsrådene virksomhetsansvaret og reell mulighet til å forme kirkelivet i soknet. 
Forslaget om prostifellesråd overfører ikke bare fellesrådenes nåværende ansvar til det nye 
rådet men gir også det nye prostifellesrådet oppgaver som griper inn i menighetsrådenes 
ansvarsområde. Det svekker menighetsområdets ansvar og styringsmulighet i soknet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Klæbu sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Heimdal og  Byåsen prosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Tore Steen, Leder i Klæbu menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Bedre informasjonsflyt, og muligheter for samhandling. Sikrer bevilgning fra kommunene i 
fellesskap. Større stab, og mulighet for større stillinger 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Større avstand til de ansatte og dårligere kjennskap til menigheten. Faglig ledelse (biskop) kan 
undergraves av administrasjon på prostinivå. Økonomi og finansiering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

I store kommuner må prostifellesrådet omfattes hele kommunen, men gjerne inndeles i flere 
prosti. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Modell 2, men usikker på hvordan det vil fungere ved reduksjon av stillinger, når 
finansiering kommer fra kommunenivå. Mål: »henge godt sammen, lokalt, regionalt og 
nasjonalt», som igjen  fører til en mer attraktiv arbeidsplass. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

De kirkefaglige stillingene bør biskopen være med i tilsettingen av. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Strategisk ledelse innebærer lokal frihet til å samhandle med lokalsamfunnet. Kirkefaglig 
kompetanse blir ivaretatt, og det administrative blir godt ivaretatt med denne modellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Det finnes modeller som kan forenkle hele Dnk, men da må det være utgangspunktet for 
kirkeorganiseringen. Hele Dnk kan omstruktureres, med utgangspunkt i menighetens 
økonomi og arbeid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Viser til valg av modell 3 i spørsmål 11. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Med de valg som er gjort tidligere, får biskopen tilstrekkelig virkemidler til å utføre 
tilsynsansvaret. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Støtter Mûller-Nielssen-utvalgets anbefaling 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Prostiråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

For å sikre lokal medbestemmelse i alle menighetsråd. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: For at alle menighetsråd skal være representert 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Verken eller 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Bør ikke dele opp store byer/kommuner 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Sikre representasjon 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Sikre representasjon 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Tiller menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Heimdal og Byåsen 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Magnhild Haraldseide Hofsøy, Menighetsforvalter 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Vi har vanskeligheter med å se fordeler og muligheter med etablering avprostifellesråd som 
felles arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

- Når hovedfinansieringen av DNK kommer fra kommunene må vi ha et kirkelig organ på 
kommunalt nivå som matcher pengestrømmen. Vi tror at kommunenes vilje til å bevilge midler 
vil synke når de skal brukes av et interkommunalt organ. Dette vil også kreve veldig god 
dokumentasjon på at kommunene innen prostiet likebehandles. Vi ser eksempler på 
interkommunale organer som sprekker fordi noen kommuner er misfornøyde med hva de får 
igjen av midlene. Vi tror også at et fellesråd på kommunalt nivå er viktig for at kommune og 
lokalbefolkning skal oppleve eierskap til den lokale kirke.- Prostifellesråd vil svekke 
menighetsrådene fordi avstanden til fellesrådet blir større og menighetsrådenes mulighet for 
påvirkning blir mindre.- Biskop og bispedømmeråd har en viktig rolle i DNK som må bevares. 
Prostifellesrådene kan bidra til at disse organer settes mer på sidelinjen og får betydelig 
minket innflytelse. Dette kan bidra til at DNK ikke henger sammen fra topp til bunn. Disse 
organene er viktige for den kirkefaglige og åndelige ledelse av DNK. Usikkerheten om biskop og 
bispedømmeråd sin rolle gjør det ikke mulig å gå inn for prostifellesrådsmodellen. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Dersom prostifellesråd vedtas anbefaler vi modell 2. Vi vektlegger at denne modellen 
gir best mulighet for biskopens faglige ledelse og at det bidrar til å holde kirken sammen i en 
organisasjon 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

A: Vi mener det bør arbeides videre med en bispedømmerådsmodell hvor alle er ansatt i 
RDNK og med bispedømmerådet som felles arbeidsgiver. Noen arbeidsgiverfunksjoner kan 
delegeres til dagens fellesråd. Begrunnelsen for dette er at vi ikke har tro på konstruksjonen 
prostifellesråd. Se svaret på spørsmål 05.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

B: Vi ønsker i utgangspunktet at det etableres en felles arbeidsgiverlinje, men ikke hvis prisen 
er et prostifellesråd. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Dersom det etableres prostifellesråd anbefaler vi ledelsesmodell 3. Som kirke er det 
avgjørende med god kirkefaglig ledelse, det er ikke nok med en god administrativ struktur. Vi 
mener modell 3 best ivaretar behovet for kirkefaglig ledelse. Vi mener og det er gode 
erfaringer med hvordan denne doble ledelsesstruktur fungerer på bispedømmeplan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi anbefaler at titlene kirkeverge og prost beholdes.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Vi støtter arbeidsgivermodell 2 og mener biskopen fremdeles bør ha et selvstendig 
arbeidsgiveransvar. Vi er enig i utvalgsmedlemmet Enstad sine merknader om at biskopen i 
alle arbeidsgivermodeller bør ha en selvstendig arbeidsgiverrolle ovenfor de spesialprestene 
som forblir ansatt i bispedømmet, samt at biskopen er den som leder det kirkefaglige 
arbeidet i prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Vi mener at bispedømmerådet bør være det sentrale arbeidsgiverorganet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi mener at menighetsrådet bør ha større mulighet for påvirkning av hvilke oppgaver de lokalt 
ansatte skal arbeide med. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Det er helt nødvendig med kommunal representasjon. Dersom det etableres prostifellesråd, 
er kommunikasjonen med kommunene et svært kritisk punkt for å ivareta kommunenes vilje 
til å bevilge penger til DNK. Den/de kommunale representantene bør ha møte- ogtale- og 
stemmerett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Vi støtter alternativ 3 i tråd med utvalgets anbefaling selv om det kan bli et ganske stort 
organ. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Med kirkemøtets ansvar for fordeling av statlige midler, bør det vurderes om antallet 
representanter fra hvert bispedømme vektes noe i forhold til medlemstall. Det vil ikke være 
mulig med en ordning som innebærer at det står like mange medlemmer bak 
hverrepresentant til kirkemøtet, jfr. stortingsvalg. En slik vekting må i så fall utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Vi støtter utvalgets forslag til valg av Kirkeråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Et stort problem ved etableringen av prostifellesråd er forholdet til kommunene. Vi mener 
dette er en akilleshæl ved hele utredningen og ønsker derfor ikke etablering av prostifellesråd. 
Dersom prostifellesråd likevel etableres, må man bruke alle de tiltak man kan for å skape tillit 
og samarbeid mellom kommune og prostifellesråd. Vi tror alle de foreslåtte tiltak kan være 
relevante og det er viktig at kommunene er representert i prostifellesrådet. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Alle de nevnte kriteriene er relevante. I tillegg vil vi også ta med total befolkningsmengde – 
ikke bare antall medlemmer. Dette handler om at DNK er en misjonerende folkekirke og at den 
ivaretar noen fellesfunksjoner i samfunnet ved større hendelser og ulykker. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Dersom det etableres prostifellesråd vil det være behov for en gjennomgang av prostigrenser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Tiller menighetsråd har ikke kommentert dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Byneset og Leinstrand menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 
Nidaros 

Prosti:  

Heimdal-Byåsen og Strinda 
prosti 

Medlemmer i soknet:  
2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Sveinung Enstad, Sokneprest 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Den lokale kirke vil mangle helt nødvendig kontakt med kirkesamfunnet (rDnk) som er 
nødvendig for å opprettholde en enhetlig og bred folkekirke. Med prostifellesrådene kan vi 
risikere at soknenes selvstendighet blir truet. I tillegg kan vi få 100 "uavhengige" 
organisasjoner med hver sin profil og praksis. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

-Biskopen må være strategisk faglig arbeidsgiver og ha styringsrett.- Alle kirkefaglig ansatte og 
administrativt ansatte bør være ansatt i rDnk. Unntak for gravplassforvaltning, det kan være 
kommunalt ansvar.En må sikre god kirkefaglig kompetanse i den daglige ledelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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Menighetsrådet ser muligheten for å bygge på eksisterende struktur, hvor nærheten til og 
kontakten med kommunene er sikret. Arbeidsgiveransvaret kan likevel overføres til rDnk 
uten at man innfører prostifellesrådet.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Det er nettopp dette som er problemet; at tilsynsansvaret svekkes hvis biskopen fratas 
arbeidsgiveransvar. Biskopens handlefrihet og verktøy til å være reell kirkeleder blir 
innskrenket hvis ikke arbeidsgiveransvaret beholdes. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Vi mener det er viktig at de to ikke kobles fra hverandre, all den tid styringsretten over 
ansatte vil ligge i arbeidsgiveransvaret. Biskopens åndelige lederskap må gis berettigelse også 
på dette punkt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

- I egenskap av å være hyrde og leder må biskopen øve medarbeideromsorg, være involvert i 
budsjettarbeid, lede strategiarbeid, legge til rette for kompetanseheving av kirkelig ansatte, i 
bispekollegiet ha ansvar for læremessige spørsmål og inneha arbeidsgiveransvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Vi mener menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet er de viktigste redskapene for 
strategisk arbeid. Vi ser ikke for oss at prostimøtene kan skape særlig mye lokalt engasjement. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi vil understreke at biskopens og menighetsrådenes posisjon ikke må svekkes i en ny 
krikeordning. Det nasjonale og det lokale aspektet må vektlegges. Vi frykter at prostifellesrådet 
vil tappe kirken for lokalt engasjement, og komplisere samarbeidet og kontakten med 
kommunene. Derfor ønsker vi ikke innføring av prostifellesrådet, slik det beskrives i Mülller-
Nilsen-utvalgets utredning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hessdalen sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Midtre gauldal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Eva Øverhaug, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Likt for alle 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Store avstander, mister lokalkunnskap 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Gode og like avtaler med kommunene. Beholde kommunekontor 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Egne administrasjonsutvalg 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Titlene bør ikke endres 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 



 

Hessdalen sokn 

405 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Faste møter med soknene 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 4 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

2 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og 
regnskap 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Otterøy menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Midtre Namdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Trond Arne Tronvik, Leder menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det kan gå utover distriktene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Sikre at alle har muligheter til å uttale seg i viktige beslutninger som tas. Dette pga. at det blir 
mange ytterpunkter i vårt prosti slik vi ser det. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Husk å ta vare på distriktene, slik at ikke alt blir sentralisert. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Sånn som vi har det idag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Sikre stemmer fra alle distrikt. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Fare for at distrikene taper. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 



 

Otterøy menighetsråd 

426 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 
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b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 1 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Vi i distriktene tenker at det viktig at det blir for stort distrikt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Litt og tungt å ta stilling til alle disse spørsmålene for et menighetsråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Klinga Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Midtre Namdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Åge Brikselli, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Lengre avstander innad i prosti område, større enhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ha møtene i prostifellesrådet forskjellige steder, slik at de som har lange avstander kan få 
møtene i sin nærhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Biskopen bør ha del i tilsettinger sammen med lokale råd. Soknråd med tilsettinger i eget råd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Støtter forslaget til MNU 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Tittelen er godt innarbeidet og bør beholdes.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Faglig utvikling, kompetanseheving og stratergi 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Ansvaret bør ligge hos prestene. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet bør ha del i ansettelse av lokal prest. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Menighetsrådet kan ta de oppgaver som de har , men med oppfølging av fellesrådet. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Klinga Menighetsråd 

437 
 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
På grunn av størrelsen på prostifellesrådet, mange menighetsråd i prostiet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Kirkemøtemedlemmer bør gjenspeile antallet i bispedømme. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Svært hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Området blir for stort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Med deltakelse i prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Representasjon i prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Nærøy Menighetsråd. 

444 
 

 

Høringssvar fra Nærøy Menighetsråd. 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Egil Kjølsøy, Nestleder i rådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Vi ser det som en fordel å kunne overføre kirkebygg og gravfelt i soknet og Nærøysund 
Fellesråd til Nærøysund kommune.  Gevinsten vil ligge i mere oversiktlig økonomi og ryddigere 
administrative forhold. Det vil også sikre bedre lokal forankring. Endeligstruktur må fastsettes 
når PFR er en realitet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Nærheten til menighetens medlemmer kan bli skadelidende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Forholdet mellom kirkelig virksomhet og kommunale ansvarsfelter må vedtas av begge parter. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi mener at prosten må lede kirkens virksomhet, men det må organiseres med en stab som 
sikrer en rasjonell og effektiv administrativ drift.Det lokale aspektet må vektlegges tungt ved 
ny organisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Begrunnes med ønske om videreføring av arbeidslinja gjennom biskopen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Begrunnes med at vi ønsker arbeidsgiverlinje skal gå via biskopen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Vi ønsker prosten som daglig leder i PFR. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen bør få større ansvar for arbeidet i soknene, og støtte soknets rolle i å kunne 
gjennomføre sine oppgaver. Det samme vil gjelde bispedømmerådet. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

Ved tilsetting av prester. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

2 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Korte og hyppige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ha større ansvar for arbeidet i soknene, og støtte soknets rolle i å 
gjennomføre sine oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet bør ha det juridiske ansvaret, og følgelig ha ansvaret for kirkelige handlinger 
utenfor nevnte begrensninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Lokalkunnskap ved ansettelser er viktig. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og 
regnskap 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Sikre lokal og juridisk tilknytning. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Vi ønsker kommunen som forvalter av kirker og gravfelt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom arbeidsgiveransvaret legges til PFR må det bygges en solid administrativ struktur som 
ivaretar personell på alle nivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Vi bør bygge opp under samisk kirkeliv i prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Menighetsrådet har et spesielt ansvar for samisk kirkeliv i tett samarbeid med prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Oppfølging av vedtatte retningslinjer i bispedømmet for samisk kirkeliv også på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Overhalla menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Astrid Marie Bakken, Leder Overhalla MR 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

vi ønsker en enhetlig behandling av kirkelige ansatte, altså en arbeidsgiverlinje, dette fordi vi 
mener at alle er likeverdige og at det er enklere å løse evt tvister med en felles 
arbeidsgiverlinje 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ulemper for Namdal prosti - 9 kommuner på tvers av landet fra kysten i nordvest og sørvest, til 
svenskegrensa i øst, to store kommuner ( med mange menighetsråd ) og mange små 
kommuner med 1 - 2 råd - dette gir en stor geografisk spredning og det blir for mange 
personer, hvis prostifellesrådet skal velges inn etter model for Midtre Namdal kirkelig fellesråd 
i dag.Fordel er felles arbeidsgiver, felles regnskap/økonmi, IKT og ideutveksling 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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En felles representant for flere menighetsråd innen samme kommune for de store 
kommunene, som i dag har et MR for hver kirke. Mindre kommuner har ofte slått sammen til 
et kommunalt menighetsråd.Kommunale representanter kan erstattes med 3 representanter 
valgt fra Namdal regionråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ønskelig 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

tilsettingen bør gjøres av Prostifellesrådets administrasjonsutvalg, som bør bestå av 
kirkeverge, prost, leder og nestleder av prostifellesrådet og et valgt medlem fra 
prostifellesrådet ( for å få ujevnt stemmetall.) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ønsker en kirkeverge til den daglige ledelse - en person som har ledelse og administrasjon, 
samt økonomisk innsikt til å ivareta den daglige driften. Prosten er nestleder, med ansvaret 
for det kirkelige fag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
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Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Kirkevergen må ha ledelse/administrasjon som utdanning, evt  og økonomisk 
innsikt/utdanning. Vi har opplevd begge deler og uten god økonomistyring går alt på tverke 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen grunn til forandring bare for forandringens skyld  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen  bør ha ledelse og tilsynsansvar. Kan også være ankeinstans i og med at biskopen 
ikke har ansettelsesansvar.Biskopen må ha tilstrekkelig  i både antall og kunnskap( hva det nå 
er) stab til å utføre alle sine oppgaver 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

tilsynsrollerettlede og  oppmuntre menighetene, kirkelige ansatte og MENIGHETSRÅDENE 
samt det som står i biskopens instruks pr tid utenom arbeidsgiverrollen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

viktig med klare samarbeidslinjer - gir mindre diskusjoner om hvordan og hvorfor 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Ingen kan være ekspert på alt, to tenker mer/bedre enn en. biskopen trenger fagfolk til 
støtte og hjelp 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 2 

Biskopen kan ha uttalelsesrett 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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alle kirkelige ansatte trenger fornying og kompetanseløft 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

greit å ha tilsyn slik at alt fungere så noenlunde 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

De samme jobbene som i dag, men uten arbeidsgiveransvar. Ønsker mer strategi og 
planarbeid, til hjelp i den daglige driften av menighetene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

ca 60 - 80 % av dagens menighetsrådmedlemmer bryr seg ikke nok om kirken og dets innhold 
til å være kvalifiserte til å ha ansvar for gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige 
handlinger. MR-leder har nok å gjøre allerede og sammen med de som ser at det å sitte i et MR 
er et verv som skal gjøres, trenger de ikke flere arbeidsoppgaver 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

MR kan gjerne bestemme mer, men def av mer fant de ikke 3 stkflertallet 5 stk 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 
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25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Menighetsrådene representere de som jobber lokalt med kirken og 
deres meniger og kunnskap må komme til rett i Prostifellesrådet 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
for vår del vil det bli altfor mange i et prostifellesråd som skal være funksjoneltEn av to ting må 
sees pådele prostiet i to - Midtre og Ytre Namdal i en seksjon, Indre Namdal i egen seksjonDe 
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to store kommunene har mange kirker og et menighetsråd for hver kirke. Vi foreslår at minst 
to - tre menighetsråd i de store kommunene har en felles representant, slik at Namsos 
kommer ut med 3 representanter i stedet for 6, likeså Nærøy. Overhalla og Høylandet har jo et 
MR pr kommune og må få ha sin representant 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

politikerne skal være bindeleddet mellom prostifellesrådet og kommunestyret - i tillegg til 
kirkeverges kontakt med kommunaldirektørenSkal hele Namdal prosti være et felles 
prostifellesråd kan vi ha med oss 3 politisk oppnevnt personer, som er oppnevnt avNamdal 
regionråd ( igjen for å dempe størrelsen) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alle prostiene blir representert, rask tilbakemeldingsvei. Dagens ordning med å finne 
medlemmer som skal stille til valg er litt tilfeldighetenes spill, først skal man finne personen, 
så skal valgkomiteen diskutere sammensetning, kjønn, geografi osv 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 
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3 for modell 1 - det funker bra slik det er 5 for modell 2 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Avtalevalg 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  
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Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Overhalla MR syns at namdalen blir et for stort prostifellesksap ut fra antall kommuner og den 
geografiske forskjellen fra den ytterste skjærgård til høyfjellet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Namdal prostifellesråd bør være todelt - Et for Indre Namdal og et for Midtre og Ytre Namdal 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

vi ligger i et sørsamisk distrikt og hele bispedømme skal ha med samisk nådehilsen og 
utgangshilsen, Samene er en del av vår befolkning og bør derfor være med i prostifellesrådet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

5 for flertallsvalget2 for at samene ikke skal ha representant. Intet svar da jeg ba om 
begrunnelse 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

med god oppfølging fra prostifellesrådet og biskopen og med en representant i 
prostifellesrådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

5 for2 mot  samene har ikke noe i prostifellesrådet vårt å gjøre 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Overhalla MR syns dette var en  meget stor arbeidsoppgave, og de fleste syns dette var 
vanskelig. Vi jobber på gulvnivået i kirken og vet lite om organiseringen av bispedømme, 
prostiene, kirkemøte mm. med et lite aktivt MR vil mye av jobben falle på en eller en liten 
gruppe 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Vemundvik Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Grethe Bøgh Næss, Sekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Enklere å rekruttere personell. Større mulighet for å rekruttere personell med 
spesialkompetanse. Større mulighet for arbeidsgiverorganet å se på arbeidstakerressursen 
som en helhet; likebehandling - mulighet til å "utnytte" arbeidstakerressursene på en god 
måte - legge til rette for god samhandling i organisasjonen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Et prostiråd vil kunne gjøre endringer med menighetsrådenes direkte representasjon i 
fellesrådet (prostirådet), for å unngå for store, tungdrevne råd. Det innebærer at mange 
menighetsråd vil oppleve å være representert av andre i prostirådet. Det kan være en risiko for 
opplevelse av manglende påvirkning av det som skjer i prostirådet, med risiko for frustrasjon, 
evt. manglende engasjement fra "grasrota". For at en ordning med felles kirkelig organ på 
prostinivå skal fungere, vil det kreve god informasjon/dialog med menighetsrådene, for å 
bevare tillit og sikre medvirkning og engasjement. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Se forrige punkt: God dialog med menighetsrådene, for å sikre tillit, medvirkning og 
engasjement. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Prostifellesrådets administrasjonsutvalg foretar tilsettinger. Innstilling sendes til aktuelle 
menighetsråd for uttalelse ved tilsetting av kirkefaglige stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 
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Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Krav om ledelseskompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er godt innarbeidet.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopens tilsynsrolle må tydeliggjøres (uavhengig av modell).  Kompetanseutvikling i 
prostifellesrådene er eksempel på ett område som er relevant både for biskopens 
arbeidsgiveransvar og tilsynsrolle. Viktig at mandat for tilsyn ivaretar utvikling av 
dennødvendige relasjon mellom biskop, ansatte og lokal kirke (være kirkefaglig leder for alle). 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Anbefalingene fra Muller-utvalget gir et godt utgangspunkt og virker hensiktsmessig for det 
videre arbeidet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Det bør etableres et tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og biskopens 
arbeidsgiverrolle. Biskopen må sikres tilstrekkelige virkemidler og ressurser til å ivareta sitt 
tilsynsansvar på en god måte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Hovedansvaret vil måtte ligge i biskopens tjenesteordning, §1: Biskopen skal gjennom 
forkynnelse og sakramentforvaltning ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår 
kirkes bekjennelse, fremme og bevare enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre 
bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og øvrige medarbeidere. Råd og veiledning 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Må kunne uttale seg ved tilsettinger i vigslede stillinger. 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

"Vekke og nære det kristelige liv i menighetene". Dette kan bl.a. gjøres gjennom strategier og 
planarbeid, i tillegg til kompetanseutvikling og videreutvikling av fagmiljøer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Ikke ut over det utvalget legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Viktig for legitimitet til arbeidet i prostifellesrådet 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
I utgangspunktet enig, men i store prostier (mange sokn) kan man vurdere andre 
representasjonsmodeller, slik at arbeidet i prostifellesrådet ikke blir for tungrodd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Formene for samhandling mellom kirke og kommune bør være mest mulig lik samhandling 
mellom kirke og stat. Evt. vurdere regional representant/er 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Alle kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt til kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Samme begrunnelse som ovenfor 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  



 

Vemundvik Menighetsråd 

482 
 

Avtalevalg hvis gruppene blir enige. Hvis ikke: Forholdvalg. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Namdalen er et innarbeidet og klart definert område i samfunnet generelt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Namdalen vil være egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Det er viktig å sikre god kontakt med samiske miljø i prostifellesrådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

På samme måte som før, med med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Namsskogan kirkelige fellesråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Odd Bakken, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Vår beliggenhet tilsier at det ikke vil være noen fordel. Det som taler for utvalgets anbefaling, 
er at det ligger bedre til rette for å ta i bruk «Felles nasjonale systemer».  Det kan lett bli 
fortgang i slikt ved en ny og mer sentralisert organisering.På den annen side er det ikke noe i 
veien for å ta i bruk slike systemer også ved dagens organisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Fellesrådets mening er at man ikke kan se at det vil være noen fordel for Namsskogan 
menighets/-fellesråd å gå inn på den nye organiseringen.  I tillegg foreligger ingen informasjon 
om økonomiske modeller eller økonomi generelt hvilket vil være en viktig faktor.  Ved å gå inn 
i den nye organiseringen vil menighets-/fellesrådene gi avkall på ansvar, oppgaver og plikter.  
Det kan lett være fordeler med det, men dette henger tett sammen med selvbestemmelse og 
innflytelse som i så fall også vil gå tapt ellersvekkes. Man kan resonnere seg til hvilke oppgaver 
som vil bli igjen i rådene ved denne nye organiseringen. De vil bli redusert og dette har en ny 
følge ved at det ved mindre interessante oppgaver i rådene vil bli enda vanskeligere å 
rekruttere ansatte ogtillitsvalgte.  At det ikke foreligger noen skisse på økonomiske modeller 
eller forutsetninger er en svakhet ved utvalgsarbeidet. Det skaper usikkerhet, og når man er 
usikker er det dumt å velge noe annet enn det man kjenner til («det man har fra før»).Vi må 
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medgi at vi med den beste vilje ikke klarer å se hva som blir bedre med den nye modellen. 
Derimot er det etter vår mening tydelige ulemper og svakheter ved følgende:  1.Ved at alle skal 
ansettes i et sentralt organ og ledes fra dette vil det bli stordistanse mellom leder og ansatt.  Et 
tilsettingsforhold hvor den ansatte ikke ser sin leder og har dialog jevnlig med denne vil har 
stor risiko for å mislykkes.  Den toveis kommunikasjonen som er en elementær forutsetning 
har stor fare for å bli kraftigsvekket eller helt fraværende.  Daglig leder (prosten?) vil heller ikke 
ha mulighet til å sette seg inn i hvilke oppgaver som skal utføres og prioritere blant disse.  
2.Den økonomiske modellen er helt ukjent.  Dette er ikke utredet annet enn at det er nevnt at 
PFR forvalter økonomi, kirkebygg, gravplasser og samarbeid med kommunen og håndterer 
både statlig og kommunalt tilskudd.   Med dagens løsning drives rådene kostnadseffektivt og 
den nærhet (lokalkunnskap) rådene har til oppgaveløsningen gjør at det er mulig å grunnlag for 
å prioritere innen økonomi mm. Her vil den nye organiseringen fremstå som betydelig svakere.   
3.Ny organisering innebærer en svekkelse av dagens råd.  Det vil gripe inn og redusere ansvar 
og oppgaver med den klare følge at rådenesrekruttering av tillitsvalgte og ansatte vil bli 
vanskeligere.   4.Utvalget er delt på flere spørsmål. Det gir ubønnhørlig grunnlag for å hevde at 
utvalgets anbefaling ikke er så selvsagt.Vi bor i et område med store avstander mellom 
kommunesentrene og menighetene, slik at mye av arbeidstiden går med til transport og 
reising mellom dagens sogn. Risikoen vil være at vi mister den lokale tilhørigheten og 
lokalsamfunnet ikke kjenner nærheten til den lokale kirken. I dag jobber vi aktivt med å skape 
større nærhet til kommunen, noe vi frykter vil rakne ved etablering av et større fellesråd. Dette 
vil igjen kunne føre til at engasjementet lokalt for menighetsråd svekkes så sterkt slik at det 
ikke er interesse for å stille til menighetens arbeide. I tillegg vildenne organiseringen gi 
økonomiske konsekvenser både for kommunen og representanten som skulle stille som 
fellesrådsmedlem. Vi har minst 200 km t/r avstand til møtested for fellesråd. I tillegg er det 
fjelloverganger i alle retninger, slik at vinterstid vil bli utfordrende for oppmøte utenfor 
kommunen. Bemanningen er for oss viktig for å skape tilhørighet til kirken, da vi ikke har 
møtesteder for menighetsarbeidet utenfor kirken. Skal kirken bestå i vårt sogn, så er vi 
avhengig av å ha lokal tilknytning og lokalt engasjement i staben. I tillegg har vårt lokalsamfunn 
stort behov av å ha god kjennskap til presten. Der kan vi se et eksempel på en vanskelig 
arbeidssituasjon som oppstod, da Nidaros tilsatte samisk diakon tidlig 2000 i sørsamisk 
område. *Personen* hadde ingen tilhørighet, slik at den samiske befolkningen kjente ingen 
tilknytning til *personen*. Da skaper det ingen gode relasjoner mellom stab og menighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Tiltakene må være at fellesrådene ligger i et lite geografisk område med gode muligheter for 
samarbeid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi er avhengig av at geografisk område ikke blir for stort om vi skal få ei god folkekirke for både 
stab og menighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Fellesrådets mening er at man ikke kan se at det vil være noen fordel for Namsskogan 
menighets/-fellesråd å gå inn på den nye organiseringen.  I tillegg foreligger ingen 
informasjon om økonomiske modeller eller økonomi generelt hvilket vil være en viktigfaktor.  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Når det gjelder menighetsrådet (MR) anbefales det at dagens valgordning og sammensetning 
videreføres.  Dagens oppgavefordeling mellom menighetsråd og fellesråd videreføres til ny 
organisering og det skal holdes årlig prostimøte som samler 
menighetsrådene.Menighetsrådets rolle i tilsettinger skal angivelig styrkes, men 
menighetsrådet henvises til kun å kunne foreta ansettelse av medarbeidere fra innsamlede 
midler.Kommunens rolle er opplyst å fortsatt være viktig for både finansiering og samarbeid.  
Eventuell kommunal representasjon i PFR er fortsatt uklar og kommunens eventuelle 
stemmerett er også fortsatt uklar. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 
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Ingen merknad 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ønsker vi ei folkekirke og nærhet til folket må vi være på nivå med folket og ikke titulere 
personalet bort med f.eks direktørtitler. I tillegg kaller vi fellesrådet for prostifellesråd, og da 
blir det naturlig å videreføre «prost» begrepet.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Gitt at denne arbeidsgivermodellen etableres, vil dette være ei rasering av distriktskirken. 
Men ønsket er at biskopen kan ha like stor nærhet til soknene slik de er i dag, og at biskopen 
har nærhet til prostiene med hyppige stabsmøter ute i prostiene 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Vi ønsker nærhet til folket og foreslår at kirkelig fellesråd videreføres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Denne organiseringen er veldig avhengig av kalenderen til staben, så dette vil ikke være en 
oppgave som vil være gjennomføringsbar å legge til menighetsrådene. Spesielt i distriktene der 
avstandene er store og samordning kreves pga ressurser og økonomi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Hvis det blir et prostifellesråd, må noe av økonomien tildeles menighetsrådet for lokale 
aktiviteter. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Nei, hvert bispedømme er likeverd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, det skal ikke være tjenestelig fordel å delta på kirkemøte, men kunne velges via liste. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, de gis tilgang å velges via liste. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat. Det høyeste organet skal ikke gis tilgang å forme sin egne arbeidsplass. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 



 

Namsskogan kirkelige fellesråd 

497 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

d.Samskaping må gjennomføres innen rekkevidde for alle sogn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig, yttersognene blir for langt fra prostiets administrasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

I Indre Namdalen vil fire fellesråd være stort nok for samarbeid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ja, den samiske representanten fra forvaltningsområdene må hentes fra samisk menighet sine 
valg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 
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På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostifellesrådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Der må samisk menighet inkluderes i organiseringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

stiene kan samordnes og få en felles arena for samisk kirkeliv. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Dette er en unødvendig og risikabel prosess i forhold til det kirkelige arbeidet på lokalt plan. 
Folkekirken kan bli hardt belastet hvis denne omorganiseringen iverksettes.Videre er utvalget 
delt i flere spørsmål. Generelt ville en anbefaling fra et enstemmig utvalg har sterkere kraft 
enn det som er tilfelle i denne saken.  Dette er en svekkelse av utvalget.  I synet på «daglig 
leder» har utvalget sågar delt seg i 3. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Fosnes menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Gunn Ågot Leite, Adm. ressurs for menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

I dag er de fleste av kirkens ansatte på kommunalt nivå mens prestene er ansatt på nasjonalt 
nivå. Dette medfører ulik styring, instrukser og reglement på samme arbeidsplass, noe som kan 
føre til konflikter.Siden arbeidsgivernivået lokalt i dag følger kommunestrukturen, er det 
mange arbeidsgivere med til dels få ansatte og gjerne med deltidsansatte. Selv om få ansatte 
og deltidsansatte kan ha fordeler, kan dette medføre vanskelig å rekruttere fagpersonell og 
ledere. Dette anses å bli enklere med et prostifellesråd med arbeidsgiverfunksjon. I en større 
organisasjon kan man ansette flere med spesialkompetanse. Eksempelvis kunne en i 
ledergruppa ha bygg og anlegg som spesialfelt.Med to arbeidsgiverlinjer kan det være 
vanskelig å håndtere eventuelle konflikter raskt og likt. Det ansees å forenkle 
konflikthåndtering med en og samme arbeidsgiver for alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være naturlig om dagens prostigrenser må gjennomgås og endres. Namdal prosti er en 
stor enhet, men oppleves som en samlet region, med et passe antall ansatte, og vil kunne 
fungere som et effektivt arbeidsgiverorgan på prostinivå. Det vil være tjenlig for virksomheten 
å kunne sentralisere flere støttefunksjoner (budsjett, regnskap, IKT). Stordriftsfordeler er en 
gevinst som vil kunne hentes ut av virksomheten, samtidig som folks nærhet til sin 
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lokalmenighet ikke vil svekkes. Det er avgjørende å oppnå en god balanse mellom nærhet til 
brukerne og sentralisering av tjenester. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Svaret i punkt 5 er dekkende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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Tilsettinger foretas av prostifellesrådets administrasjonsutvalg, som sender sin innstiling til 
uttalelse fra aktuelle menighetsråd ved tilsetting av kirkefaglige stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Høringsorganet støtter at kravet i alternativ 1 legges til grunn. Samtidig må det stilles krav om 
ledelseskompetanse og at den som leder virksomheten identifiserer seg med kirkas verdier. 
Stillingen som daglig leder i nyopprettet prostifellesråd bør uansett lyses ut offentlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er innarbeidet gjennom mange år og kan med fordel videreføres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Høringsinstansen mener at biskopens tilsynsrolle må tydeliggjøres i alle de tre modellene for 
arbeidsgiverorganisering. Biskopens tilsyn understrekes som forebyggende, styrkende og 
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relasjonelt, i tillegg til tilsyn i form av kontroll og disiplinærtiltak.Denne vektleggingen er i tråd 
med hvordan biskopene utøver sitt arbeid i dag. Kompetanseutvikling i prostifellesrådene er 
for eksempel et område som er relevant både for biskopens arbeidsgiveransvar og 
tilsynsrolle. En gjennomgang av mandatet og virkemidlene for biskopens tilsyn, slik at tilsynet 
blir tilstrekkelig utformet til å skape den nødvendige relasjon mellom biskop og både ansatte 
og lokal kirke. Ved at biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar for prester og proster 
slik som i dag, kan biskopen forholde seg mer samlet til alle de kirkelig ansatte, og fremstå 
tydeligere som en kirkefaglig leder for alle. Dermed får også biskopen et bedre utgangspunkt 
for å bidra til samhandling i kirken. Biskopen får dessuten frigjort kapasitet, slik at biskopene 
kan være mer tilgjengelige for alle ansatte i kirken, menighetene og samfunnet for øvrig. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar, ser høringsinstansen behov for å 
sikre nødvendige og tjenlige virkemidler for å utøve biskopens ledelses- og tilsynsansvar på 
en god måte. Anbefalingene fra Muller-utvalget gir et godt utgangspunkt og virker 
hensiktsmessige for det videre arbeidet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ikke ha et selvstendig arbeidsgiveransvar, det vil si at det etableres et tydeligere 
skille mellom biskopens tilsynsrolle og biskopens arbeidsgiverrolle. Biskopen må sikres 
tilstrekkelige virkemidler og ressurser til å ivareta sitt tilsynsansvar på en god måte. Utvalget 
har pekt på noen ting som kan gjøres. Dette må imidlertid utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha selvstendig arbeidsgiveransvar, noe som innebærer et 
tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og arbeidsgiverrollen, vil hovedansvaret ligge i 
biskopens tjenesteordning § 1. Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentsforvaltning 
ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare 
enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og 
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øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og 
også gi bindende pålegg vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse. 
Hvordan dette i praksis skal tilrettelegges, må utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Enig: Dette vil være et viktig anliggende uansett hvilken modell som velges. Prosten er 
biskopens medhjelper i tilsynet i den forstand at prosten er biskopens «øyne» ved å 
formidle inntrykk av lokalkirken gjennom prostemøtet og direkte kontakt, ved å bistå i 
visitaser og ordinasjoner mv. Prostifellesråd vil være med å definere hvordan prostens rolle 
vil se ut. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Enig – biskopen må kunne uttale seg ved tilsettinger av vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 
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Dette gjøres blant annet gjennom strategier og planarbeid. Kompetanseutvikling vil også være 
en viktig oppgave for bispedømmerådene, som både etter- og videreutdanning, annen 
utvikling av kompetansen til de lokalt ansatte i kirken, og om etablering og videreutvikling av 
fagmiljøer i forskjellige enheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja, fordi det vil styrke den lokale kirken. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Nei, ikke utover det som utvalget legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Menighetsrådene representerer grunnivået i kirken, og representasjonen i 
prostifellesrådet må komme derfra. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Høringsorganet mener at det ikke trenger å være noen kommunal representasjon i 
prostifellesrådet. Hvis det skal være en slik representasjon, bør representanten ha full 
stemmerett, og ikke bare møte – og talerett. Formene for samhandling mellom kirke og 
kommune bør være mest mulig lik samhandlingen mellom kirke og stat. Det kan også oppstå 
uheldige dobbeltroller for kommunale representanter som hindres fra å stemme i 
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kommunale organer fordi de har vært med i behandlingen av saken i et kirkelig organ.Et 
mulig alternativ kan være regional representasjon (f.eks. fra et regionråd). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Det oppleves som en god modell at folkevalgte fra fellesrådene og fra kirkemøtet møtes i et 
felles styringsorgan 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, høringsorganet mener at tallet på kirkemøtemedlemmer må vektes i forhold til 
medlemstallet i bispedømmet. Mindre folkerike bispedømmer må fortsatt ha en 
overrepresentasjon i forhold til andre bispedømmer, men representasjonen må vektes 
annerledes i dag, til fordel for de mer folkerike bispedømmer, slik det er vanlig ved 
stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener at ordningen med valg av prest til kirkemøtet avvikles. Alle 
kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener også at den tilsvarende ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt 
avvikles. Samme begrunnelse som ovenfor. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 
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36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Avtalevalg hvis gruppene blir enige. Hvis ikke: Forholdvalg. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommentar til A: Det vil da være naturlig at budsjettprosesser for driftsbudsjett skjer mellom 
prostifellesråd og kommunene samlet (alle sammen eller et representativt utvalg). Det er viktig 
å pleie én til én - relasjoner med hver enkelt kommune i det arbeidet som bare angår den 
enkelte kommune, f.eks. drift, vedlikehold og investeringer i kirkebygg og gravplasser, samt 
arrangementer, aktiviteter og prosjekter i den enkelte kommune. Frykten er at kommunene 
som i dag bevilger midler både til drift og investeringer, ikke vil føle samme lokale forpliktelse 
til å drive kirken på en forsvarlig og god måte. Et prostifellesråd kan for noen oppfattes som 
«sentralisering» av kirken. Budsjettprosessen må derfor skje i nært samspill mellom 
kommunene og prostifellesrådet, spesielt med tanke på investeringer til kirkebygg, 
gravplasser, aktiviteter mv.  Kommentar til B:Det bør helt klart skilles mellom driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett. Driften bør finansieres som et spleiselag mellom kommunene etter en 
avtalt fordelingsnøkkel. Budsjettering av investeringer i hver kommune bør gjøres av den 
enkelte kommune. Midtre Namdal kirkelige fellesråd dekker kommunene Overhalla, Namsos 
og Flatanger og har praktisert et slikt skille mellom drift og investering i flere år, medgode 
erfaringer.  Den økonomiske modellen for Midtre Namdal kirkelige fellesråd, som har fungert 
godt, bør ligge som modell for de andre fellesrådene i prostiet.  Kommentar til C:Det bør helt 
klart skilles mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Driften bør finansieres som et 
spleiselag mellom kommunene etter en avtalt fordelingsnøkkel. Budsjettering av investeringer 
i hver kommune bør gjøres av den enkelte kommune. Midtre Namdal kirkelige fellesråd dekker 
kommunene Overhalla, Namsos og Flatangerog har praktisert et slikt skille mellom drift og 
investering i flere år, med gode erfaringer.  Den økonomiske modellen for Midtre Namdal 
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kirkelige fellesråd, som har fungert godt, bør ligge som modell for de andre fellesrådene i 
prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Svært hensiktsmessig. Namdalen er et innarbeidet og klart definert område i samfunnet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 
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Namdalen vil være egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ja. Samene bør være representert i prostifellesrådet for å sikre god kontakt med samiske miljø 
i prostifellesrådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostifellesrådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Namdalseid Menighetysråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Solfrid Skevoik, Leder Namdalseid Menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

I dag er de fleste av kirkens ansatte på kommunalt nivå, mens prestene er ansatt på nasjonalt 
nivå. Dette medfører ulik styring, instrukser og reglement på samme arbeidsplass, noe som kan 
føre til konflikter.Siden arbeidsgivernivået lokalt i dag følger kommunestrukturen, er det 
mange arbeidsgivere med dels få ansatte og gjerne med deltidsansatte. Selv om få ansatte og 
deltidsansatte kan ha fordeler, kan dette medføre vanskelig å rekruttere fagpersonell og 
ledere, Dette anses å bli enklere med prostifellesråd med arbeidsgiverfunksjon, I en større 
organisasjon kan man ansette flere med spesialkompetanse. Eksempelvis kunne en i 
ledergruppa ha bygg og anlegg som spesialfelt.Med to arbeidsgiverlinjer kan det være 
vanskelig å håndtere eventuelle konflikter raskt og likt. Det ansees å forenkle 
konflikthåndtering med en og samme arbeidsgiver for alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være naturlig om dagens prostigrenser må gjennomgås og endres, Namdal prosti er en 
stor enhet, men oppleves som en samlet region, med et passe antall ansatte, og vil kunne 
fungere som et effektivt arbeidsgiverorgan på prostinivå. Det vil være tjenlig for virksomheten 
å kunne sentralisere flere støttefunksjoner (budsjett,regnskap, IKT). Stordriftsfordeler er en 
gevinst som vil kunne hentes ut av virksomheten, samtidig som folks nærhet til sin 
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lokalmenighet ikke vil svekkes. Det er avgjørende å oppnå en god balanse mellom nærhet til 
brukerne og sentralisering av tjenester.Et minus er store avstander, slik at ansatte på enkelte 
fagområder vil bruke mye av arbeidsdag til forflytting. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Svaret i punkt 5 er dekkende 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Høringsorganet støtter opp om etablering av prostifellesråd etter modell 1, med at 
prostifellesrådet er organ for soknet, der alle er ansatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 



 

Namdalseid Menighetysråd 

519 
 

 

Tilsettinger foretas av prostifellesrådets administrasjonsutvalg, som sender sin innstilling til 
uttalelse fra aktuelle menighetsråd ved tilsetting av kirkefaglige stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Høringsorganet støtter om om daglig ledelse etter modell 2, som legger til grunn at 
kirkevergen/daglig leder har rollen som daglig leder i prostiet, mens prosten er kirkefaglig 
leder i kirkevergens stab. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 
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Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Høringsorganet støtter at kravet i alternativ 1 legges til grunn. Samtidig må det stilles krav om 
ledelseskompetanse og at den som leder virksomheten identifiserer seg med kirkas verdier. 
Stillingen som daglig leder i nyopprettet prostifellesråd bør uansett lyses ut offentlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er innarbeidet gjennom mange år og kan med fordel videreføres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 
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Høringsinstansen mener at biskopens tilsynsrolle må tydeliggjøres i alle de tre modellene for 
arbeidsgiverorganisering.  Biskopens tilsyn understrekes som forbyggende, styrkende og 
relasjonelt. I tillegg til tilsyn i form av kontroll og disiplinærtiltak.Denne vektleggingen er i tråd 
med hvordan biskopene utøver sitt arbeid i dag.Kompetanseutvikling i prostifellesrådene er 
for eksempel et område som er relevant både for biskopens arbeidsgiveransvar og 
tilsynsrolle. En gjennomgang av mandatet og virkemidlene for biskopens tilsyn, slik at tilsynet 
blir  tilstrekkelig utformet til  å skape den nødvendige relasjon mellom biskop og både ansatte 
og lokal kirke. Ved at biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar for prester og proster 
slik som i dag, kan biskopen forholde seg mer samlet til alle de kirkelige ansatte, og fremstå 
tydeligere som en kirkefaglig leder for alle. Dermed får også biskopen et bedre utgangspunkt 
for å bidra til samhandling i kirken.  Biskopen får dessuten frigjort kapasitet, slik at biskopene 
kan være mer tilgjengelig for alle ansatte i kirken, menighetene og samfunnet for øvrig. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar, ser høringsinstansen behov for å 
sikre nødvendig og tjenlige virkemidler for å utøve biskopens ledelses- tilsynsansvar  på  en 
god måte. Anbefalingene fra Muller-utvalget gir godt utgangspunkt og virker hensiktsmessige 
for det videre arbeidet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ikke ha et selvstendig arbeidsgiveransvar, det vil si at det etableres et tydelig 
skille mellom biskopens tilsynsrolle og biskopens arbeidsgiverrolle. Biskopen må sikres 
tilstrekkelige virkemidler og ressurser til å ivareta sitt tilsynsansvarpå en god måte. Utvalget 
har pekt på noen ting som kan gjøres. Dette må imidlertid utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha selvstendig arbeidsgiveransvar, noe som innebærer et 
tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og arbeidsgiverrollen, vil hovedansvaret ligge i 
biskopens tjenesteordning paragraf 1. Biskopen skal gjennom forkynnelse og 
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sakramentsforvaltning TA vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes 
bekjennelse, fremme og bevare enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre 
bispedømmes menigheter, kirkelige tilsatte og øvrige medarbeidere. For å kunne ivareta 
dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og også gi bindende pålegg vedrørende 
presters og andre kirkelige tilsattes tjenesteutøvelse. Hvordan dette i praksis skal 
tilrettelegges, må utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

1 

Det vil være et viktig anliggende uansett hvilke modell som velges. Prosten er biskopens 
medhjelper i tilsynet i den forstand at prosten er biskopens "øyne" ved å formidle inntrykk 
av lokalkirken gjennom prostemøtet og direkte kontakt, ved å bistå i visitaser og 
ordinasjoner mv. Prostirådet vil være med å definere hvordan prostens rolle vil se ut. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 1 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 1 

Biskopen må kunne uttale seg ved tilsettinger av vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

1 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Dette gjøres blant annet gjennom strategier og planarbeid Kompetanseutvikling vil også være 
en viktig oppgave for bispedømmerådene, som både etter - og videreutdanning, annen 
utvikling av kompetansen til de lokale ansatte i kirken, og om etablering og videreutvikling av 
fagmiljøer i forskjellige enheter, 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 
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ja, fordi det vil styrke den lokale kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Nei ikke utover det som utvalget legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Menighetsrådene representerer grunnivået i kirken, og representasjon i 
prostifellesrådet må komme derfra. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

En kommunal representant i prostifellesråde vil være et bindeledd til kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Høringsorganet mener at alternativ 3  er den beste modellen. Det oppleves som en god 
modell at folkevalgte fra fellesrådene og fra kirkemøtet møtes i et felles styringorgan 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, høringsorganet mener at tallet på kirkemøtemedlemmer må vektes i forhold til 
medlemstallet i bispedømmet, Mindre folkerike bispedømmer må fortsatt ha en 
overrepresentasjon i forhold til andre bispedømmer, men representasjonen må vektes 
annerledes i dag, til fordel for de mer folkerike bispedømmer, slik som stortingsvalg, 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 
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Ja, høringsinstansen mener at ordningen med valg av prest til kirkemøte avvikles. Alle 
kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkerådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Høringsorganet mener også at den tilsvarende ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt 
avvikles. Samme bakgrunn som ovenfor. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Høringsorganet mener at disse gruppene kan være valgbare im kirkemøtet på lik linje med 
andre kirkemedlemmer. Samme begrunnelse som ovenfor, 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

1 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

1 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

1 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

utvalget peker på de relevante hensynene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Namdalen er et innarbeidet og klart definert område i samfunnet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Namdalen vil være egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Samene bør være representert i prostifellesrådet for å sikre god kontakt med samiske miljø i 
prostifellesrådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 
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På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostifellesrådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostirådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Namsos Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Tore Strøm, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

01.I dag er de fleste av kirkens ansatte på kommunalt nivå mens prestene er ansatt på 
nasjonalt nivå. Dette medfører ulik styring, instrukser og reglement på samme arbeidsplass, 
noe som kan føre til konflikter.Siden arbeidsgivernivået lokalt i dag følgerkommunestrukturen, 
er det mange arbeidsgivere med til dels få ansatte og gjerne med deltidsansatte. Selv om få 
ansatte og deltidsansatte kan ha fordeler, kan dette medføre vanskelig å rekruttere 
fagpersonell og ledere. Dette anses å bli enklere med et prostifellesråd med 
arbeidsgiverfunksjon. I en større organisasjon kan man ansette flere med spesialkompetanse. 
Eksempelvis kunne en i ledergruppa ha bygg og anlegg som spesialfelt.Med to 
arbeidsgiverlinjer kan det være vanskelig å håndtere eventuelle konflikter raskt og likt. Det 
ansees å forenkle konflikthåndtering med en og samme arbeidsgiver for alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være naturlig om dagens prostigrenser må gjennomgås og endres. Namdal prosti er en 
stor enhet, men oppleves som en samlet region, med et passe antall ansatte, og vil kunne 
fungere som et effektivt arbeidsgiverorgan på prostinivå. Det vil være tjenlig for virksomheten 
å kunne sentralisere flere støttefunksjoner (budsjett, regnskap, IKT). Stordriftsfordeler er en 
gevinst som vil kunne hentes ut av virksomheten, samtidig som folks nærhet til sin 
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lokalmenighet ikke vil svekkes. Det er avgjørende å oppnå en god balanse mellom nærhet til 
brukerne og sentralisering av tjenester. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Svaret i punkt 5 er dekkende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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Tilsettinger foretas av prostifellesrådets administrasjonsutvalg, som sender sin innstiling til 
uttalelse fra aktuelle menighetsråd ved tilsetting av kirkefaglige stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Det må stilles krav om ledelseskompetanse og at den som leder virksomheten identifiserer 
seg med kirkas verdier. Stillingen som daglig leder i nyopprettet prostifellesråd bør uansett 
lyses ut offentlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er innarbeidet gjennom mange år og kan med fordel videreføres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Høringsinstansen mener at biskopens tilsynsrolle må tydeliggjøres i alle de tre modellene for 
arbeidsgiverorganisering. Biskopens tilsyn understrekes som forebyggende, styrkende og 
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relasjonelt, i tillegg til tilsyn i form av kontroll og disiplinærtiltak.Denne vektleggingen er i tråd 
med hvordan biskopene utøver sitt arbeid i dag. Kompetanseutvikling i prostifellesrådene er 
for eksempel et område som er relevant både for biskopens arbeidsgiveransvar og 
tilsynsrolle. En gjennomgang av mandatet og virkemidlene for biskopens tilsyn, slik at tilsynet 
blir tilstrekkelig utformet til å skape den nødvendige relasjon mellom biskop og både ansatte 
og lokal kirke. Ved at biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar for prester og proster 
slik som i dag, kan biskopen forholde seg mer samlet til alle de kirkelig ansatte, og fremstå 
tydeligere som en kirkefaglig leder for alle. Dermed får også biskopen et bedre utgangspunkt 
for å bidra til samhandling i kirken. Biskopen får dessuten frigjort kapasitet, slik at biskopene 
kan være mer tilgjengelige for alle ansatte i kirken, menighetene og samfunnet for øvrig. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar, ser høringsinstansen behov for å 
sikre nødvendige og tjenlige virkemidler for å utøve biskopens ledelses- og tilsynsansvar på 
en god måte. Anbefalingene fra Muller-utvalget gir et godt utgangspunkt og virker 
hensiktsmessige for det videre arbeidet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ikke ha et selvstendig arbeidsgiveransvar, det vil si at det etableres et tydeligere 
skille mellom biskopens tilsynsrolle og biskopens arbeidsgiverrolle. Biskopen må sikres 
tilstrekkelige virkemidler og ressurser til å ivareta sitt tilsynsansvar på en god måte. Utvalget 
har pekt på noen ting som kan gjøres. Dette må imidlertid utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha selvstendig arbeidsgiveransvar, noe som innebærer et 
tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og arbeidsgiverrollen, vil hovedansvaret ligge i 
biskopens tjenesteordning § 1. Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentsforvaltning 
ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare 
enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og 
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øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og 
også gi bindende pålegg vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse. 
Hvordan dette i praksis skal tilrettelegges, må utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Dette vil være et viktig anliggende uansett hvilken modell som velges. Prosten er biskopens 
medhjelper i tilsynet i den forstand at prosten er biskopens «øyne» ved å formidle inntrykk 
av lokalkirken gjennom prostemøtet og direkte kontakt, ved å bistå i visitaser og 
ordinasjoner mv. Prostifellesråd vil være med å definere hvordan prostens rolle vil se ut. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen må kunne uttale seg ved tilsettinger av vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 
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Dette gjøres blant annet gjennom strategier og planarbeid. Kompetanseutvikling vil også være 
en viktig oppgave for bispedømmerådene, som både etter- og videreutdanning, annen 
utvikling av kompetansen til de lokalt ansatte i kirken, og om etablering og videreutvikling av 
fagmiljøer i forskjellige enheter 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja, fordi det vil styrke den lokale kirken. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Ikke utover det som utvalget legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Menighetsrådene representerer grunnivået i kirken, og representasjonen i 
prostifellesrådet må komme derfra. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet består av én representant fra hvert menighetsråd, 
men i store fellesrådsområder kan man vurdere andre representasjonsmodeller, slik at organet 
ikke blir for stort og tungrodd. Et arbeidsutvalg kan være en hensiktsmessig måte å organisere 
deler av arbeidet i prostifellesrådet etter delegasjon fra prostifellesrådet.For å unngå at 
prostifellesrådet blir uhåndterlig stort, kan det settes sammen av valgte medlemmer som 
representerer flere råd, f.eks. i et nærmere definert geografisk område. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 
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Høringsorganet mener at det ikke trenger å være noen kommunal representasjon i 
prostifellesrådet. Hvis det skal være en slik representasjon, bør representanten ha full 
stemmerett, og ikke bare møte – og talerett. Formene for samhandling mellom kirke og 
kommune bør være mest mulig lik samhandlingen mellom kirke og stat. Det kan også oppstå 
uheldige dobbeltroller for kommunale representanter som hindres fra å stemme i 
kommunale organer fordi de har vært med i behandlingen av saken i et kirkelig organ.Et 
mulig alternativ kan være regional representasjon (f.eks. fra et regionråd). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Høringsorganet mener at alternativ 3 (Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et 
prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd) er den beste modellen. Det oppleves som 
en god modell at folkevalgte fra fellesrådene og fra kirkemøtet møtes i et felles styringsorgan 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, høringsorganet mener at tallet på kirkemøtemedlemmer må vektes i forhold til 
medlemstallet i bispedømmet. Mindre folkerike bispedømmer må fortsatt ha en 
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overrepresentasjon i forhold til andre bispedømmer, men representasjonen må vektes 
annerledes i dag, til fordel for de mer folkerike bispedømmer, slik det er vanlig ved 
stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener at ordningen med valg av prest til kirkemøtet avvikles. Alle 
kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener også at den tilsvarende ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt 
avvikles. Samme begrunnelse som ovenfor. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Høringsorganet mener at kirkerådet velges som avtalevalg eller forholdsvalg. Dette er gode 
alternativer til dagens måte å gjennomføre valgene på. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Høringsorganet mener, utfra de premissene som skisseres, at kirkerådet skal sammensettes av 
leder + 15 andre folkevalgte medlemmer + 1 prest + 1 lek kirkelig tilsatt + preses. Alternativet 
med 4 prester gir prester en uforholdsmessig sterk representasjoni forhold til andre 
yrkesgrupper i kirken. Her bør yrkesgruppene stilles likt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Namsos Menighetsråd 

544 
 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Intet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Namdalen er et innarbeidet og klart definert område i samfunnet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Namdalen vil være egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 
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Samene bør være representert i prostifellesrådet for å sikre god kontakt med samiske miljø i 
prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostifellesrådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Det knyttes skepsis til størrelsen på vårt prosti som er desidert størst i bispedømmet hva antall 
kommuner angår og i geografisk utstrekning. Om alle kommuner og menigheter skal være 
representert, blir det et stort råd med mange medlemmer. Det vil trengesstore ressurser og 
kompetanseheving innen flere felt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Statland menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anne Ruud Kristiansen, sekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

I dag er de fleste av kirkens ansatte på kommunalt nivå mens prestene er ansatt på nasjonalt 
nivå. Dette medfører ulik styring, instrukser og reglement på samme arbeidsplass, noe som kan 
føre til konflikter.Siden arbeidsgivernivået lokalt i dag følger kommunestrukturen, er det 
mange arbeidsgivere med til dels få ansatte og gjerne med deltidsansatte. Selv om få ansatte 
og deltidsansatte kan ha fordeler, kan dette medføre vanskelig å rekruttere fagpersonell og 
ledere. Dette anses å bli enklere med et prostifellesråd med arbeidsgiverfunksjon. I en større 
organisasjon kan man ansette flere med spesialkompetanse. Eksempelvis kunne en i 
ledergruppa ha bygg og anlegg som spesialfelt.Med to arbeidsgiverlinjer kan det være 
vanskelig å håndtere eventuelle konflikter raskt og likt. Det ansees å forenkle 
konflikthåndtering med en og samme arbeidsgiver for alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være naturlig om dagens prostigrenser må gjennomgås og endres. Namdal prosti er en 
stor enhet, men oppleves som en samlet region, med et passe antall ansatte, og vil kunne 
fungere som et effektivt arbeidsgiverorgan på prostinivå. Det vil være tjenlig for virksomheten 
å kunne sentralisere flere støttefunksjoner (budsjett, regnskap, IKT). Stordriftsfordeler er en 
gevinst som vil kunne hentes ut av virksomheten, samtidig som folks nærhet til sin 
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lokalmenighet ikke vil svekkes. Det er avgjørende å oppnå en god balanse mellom nærhet til 
brukerne og sentralisering av tjenester. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Svaret i punkt 5 er dekkende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Alternativ 1: Høringsorganet støtter opp om etablering av prostifellesråd etter modell 
1, med at prostifellesrådet er organ for soknet; der alle er ansatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 



 

Statland menighetsråd 

549 
 

 

Tilsettinger foretas av prostifellesrådets administrasjonsutvalg, som sender sin innstiling til 
uttalelse fra aktuelle menighetsråd ved tilsetting av kirkefaglige stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 2: legger enhetlig ledelse til grunn og at daglig leder er øverste ansvarlige leder. I 
tillegg skal det være prost i daglig leders stab. Prosten vil på vegne av daglig leder ha det 
overordnede ansvar for den kirkefaglige virksomhet i prostiet.Vedtaksalternativ 2: 
Høringsorganet støtter opp om daglig ledelse etter modell 2, som legger til grunn at 
kirkevergen/daglig leder har rollen som daglig leder i prostiet, mens prosten er kirkefaglig 
leder i kirkeverges stab. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Høringsorganet støtter at kravet i alternativ 1 legges til grunn. Samtidig må det stilles krav om 
ledelseskompetanse og at den som leder virksomheten identifiserer seg med kirkas verdier. 
Stillingen som daglig leder i nyopprettet prostifellesråd bør uansett lyses ut offentlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er innarbeidet gjennom mange år og kan med fordel videreføres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Høringsinstansen mener at biskopens tilsynsrolle må tydeliggjøres i alle de tre modellene for 
arbeidsgiverorganisering. Biskopens tilsyn understrekes som forebyggende, styrkende og 
relasjonelt, i tillegg til tilsyn i form av kontroll og disiplinærtiltak.Denne vektleggingen er i tråd 
med hvordan biskopene utøver sitt arbeid i dag. Kompetanseutvikling i prostifellesrådene er 
for eksempel et område som er relevant både for biskopens arbeidsgiveransvar og 
tilsynsrolle. En gjennomgang av mandatet og virkemidlene for biskopens tilsyn, slik at tilsynet 
blir tilstrekkelig utformet til å skape den nødvendige relasjon mellom biskop og både ansatte 
og lokal kirke. Ved at biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar for prester og proster 
slik som i dag, kan biskopen forholde seg mer samlet til alle de kirkelig ansatte, og fremstå 
tydeligere som en kirkefaglig leder for alle. Dermed får også biskopen et bedre utgangspunkt 
for å bidra til samhandling i kirken. Biskopen får dessuten frigjort kapasitet, slik at biskopene 
kan være mer tilgjengelige for alle ansatte i kirken, menighetene og samfunnet for øvrig. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar, ser høringsinstansen behov for å 
sikre nødvendige og tjenlige virkemidler for å utøve biskopens ledelses- og tilsynsansvar på 
en god måte. Anbefalingene fra Muller-utvalget gir et godt utgangspunkt og virker 
hensiktsmessige for det videre arbeidet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ikke ha et selvstendig arbeidsgiveransvar, det vil si at det etableres et tydeligere 
skille mellom biskopens tilsynsrolle og biskopens arbeidsgiverrolle. Biskopen må sikres 
tilstrekkelige virkemidler og ressurser til å ivareta sitt tilsynsansvar på en god måte. Utvalget 
har pekt på noen ting som kan gjøres. Dette må imidlertid utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha selvstendig arbeidsgiveransvar, noe som innebærer et 
tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og arbeidsgiverrollen, vil hovedansvaret ligge i 
biskopens tjenesteordning § 1. Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentsforvaltning 
ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare 
enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og 
øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og 
også gi bindende pålegg vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse. 
Hvordan dette i praksis skal tilrettelegges, må utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Dette vil være et viktig anliggende uansett hvilken modell som velges. Prosten er biskopens 
medhjelper i tilsynet i den forstand at prosten er biskopens «øyne» ved å formidle inntrykk 
av lokalkirken gjennom prostemøtet og direkte kontakt, ved å bistå i visitaser og 
ordinasjoner mv. Prostifellesråd vil være med å definere hvordan prostens rolle vil se ut. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

biskopen må kunne uttale seg ved tilsettinger av vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 



 

Statland menighetsråd 

553 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Dette gjøres blant annet gjennom strategier og planarbeid. Kompetanseutvikling vil også være 
en viktig oppgave for bispedømmerådene, som både etter- og videreutdanning, annen 
utvikling av kompetansen til de lokalt ansatte i kirken, og om etablering og videreutvikling av 
fagmiljøer i forskjellige enheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 
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22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja, fordi det vil styrke den lokale kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Nei, ikke utover det som utvalget legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Menighetsrådene representerer grunnivået i kirken, og representasjonen i 
prostifellesrådet må komme derfra. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Nei 

Høringsorganet mener at det ikke trenger å være noen kommunal representasjon i 
prostifellesrådet. Hvis det skal være en slik representasjon, bør representanten ha full 
stemmerett, og ikke bare møte – og talerett. Formene for samhandling mellom kirke og 
kommune bør være mest mulig lik samhandlingen mellom kirke og stat. Det kan også oppstå 
uheldige dobbeltroller for kommunale representanter som hindres fra å stemme i 
kommunale organer fordi de har vært med i behandlingen av saken i et kirkelig organ.Et 
mulig alternativ kan være regional representasjon (f.eks. fra et regionråd). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet består av én representant fra hvert menighetsråd, 
men i store fellesrådsområder kan man vurdere andre representasjonsmodeller, slik at organet 
ikke blir for stort og tungrodd. Et arbeidsutvalg kan være en hensiktsmessig måte å organisere 
deler av arbeidet i prostifellesrådet etter delegasjon fra prostifellesrådet.For å unngå at 
prostifellesrådet blir uhåndterlig stort, kan det settes sammen av valgte medlemmer som 
representerer flere råd, f.eks. i et nærmere definert geografisk område. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Høringsorganet mener at alternativ 3 (Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et 
prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd) er den beste modellen. Det oppleves som 
en god modell at folkevalgte fra fellesrådene og fra kirkemøtet møtes i et felles styringsorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Statland menighetsråd 

557 
 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, høringsorganet mener at tallet på kirkemøtemedlemmer må vektes i forhold til 
medlemstallet i bispedømmet. Mindre folkerike bispedømmer må fortsatt ha en 
overrepresentasjon i forhold til andre bispedømmer, men representasjonen må vektes 
annerledes i dag, til fordel for de mer folkerike bispedømmer, slik det er vanlig ved 
stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener at ordningen med valg av prest til kirkemøtet avvikles. Alle 
kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener også at den tilsvarende ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt 
avvikles. Alle kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Høringsorganet mener at disse gruppene kan være valgbare til kirkemøtet på lik linje med 
andre kirkemedlemmer. Alle kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i 
kirkemøtet. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Høringsorganet mener at kirkerådet velges som avtalevalg eller forholdsvalg. Dette er gode 
alternativer til dagens måte å gjennomføre valgene på 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Høringsorganet mener, utfra de premissene som skisseres, at kirkerådet skal sammensettes av 
leder + 15 andre folkevalgte medlemmer + preses. At det er et oddetall er viktig, for å unngå 
gjentatt bruk av dobbeltstemme til leder. Kirkerådet må ha en bred re 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Høringsorganet mener, utfra de premissene som skisseres, at kirkerådet skal sammensettes av 
leder + 15 andre folkevalgte medlemmer + 1 prest + 1 lek kirkelig tilsatt + preses. Alternativet 
med 4 prester gir prester en uforholdsmessig sterk representasjoni forhold til andre 
yrkesgrupper i kirken. Her bør yrkesgruppene stilles likt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 3 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Namdalen er et innarbeidet og klart definert område i samfunnet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Namdalen vil være en ganske egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Samene bør være representert i prostifellesrådet for å sikre god kontakt med samiske miljø i 
prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostifellesrådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Tillegg til spørsmål 39: Høringsorganet mener at krav til balanse mellom kjønnene må komme 
til uttrykk etter valgoppgjøret. Det er viktig at kjønnsbalansen styrkes, og det vil kunne sikres 
på denne måten.a.Kommentar: Det vil da være naturlig at budsjettprosesser for driftsbudsjett 
skjer mellom prostifellesråd og kommunene samlet (alle sammen eller et representativt 
utvalg). Det er viktig å pleie én til én - relasjoner med hver enkelt kommune i det arbeidet som 
bare angår den enkelte kommune, f.eks. drift,vedlikehold og investeringer i kirkebygg og 
gravplasser, samt arrangementer, aktiviteter og prosjekter i den enkelte kommune.Frykten er 
at kommunene som i dag bevilger midler både til drift og investeringer, ikke vil føle samme 
lokale forpliktelse til ådrive kirken på en forsvarlig og god måte. Et prostifellesråd kan for noen 
oppfattes som «sentralisering» av kirken. Budsjettprosessen må derfor skje i nært samspill 
mellom kommunene og prostifellesrådet, spesielt med tanke på investeringer til 
kirkebygg,gravplasser, aktiviteter mv.b.Kommentar: Det bør helt klart skilles mellom 
driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Driften bør finansieres som et spleiselag mellom 
kommunene etter en avtalt fordelingsnøkkel. Budsjettering av investeringer i hver 
kommunebør gjøres av den enkelte kommune.Midtre Namdal kirkelige fellesråd dekker 
kommunene Overhalla, Namsos og Flatanger og har praktisert et slikt skille mellom drift og 
investering i flere år, med gode erfaringer. Den økonomiske modellen for Midtre Namdal 
kirkelige fellesråd, som har fungert godt, bør ligge som modell for de andre fellesrådene i 
prostiet.c.Kommentar: Det er veldig interessant, relevant og ønskelig å gjennomføre prosjekter 
og aktiviteter i samspill med kommunene. Men det har vist seg utfordrende å få til 
samskapingsarenaer i praksis.Én viktig oppgave blir derfor å skape entusiasme og 
fellesskapsfølelse i hele prostiet, og derigjennom grobunn for felles prosjekter og aktiviteter, 
og mulighet til å låne ideer fra hverandre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Flatanger menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anne Ruud Kristiansen, sekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

I dag er de fleste av kirkens ansatte på kommunalt nivå mens prestene er ansatt på nasjonalt 
nivå. Dette medfører ulik styring, instrukser og reglement på samme arbeidsplass, noe som kan 
føre til konflikter.Siden arbeidsgivernivået lokalt i dag følger kommunestrukturen, er det 
mange arbeidsgivere med til dels få ansatte og gjerne med deltidsansatte. Selv om få ansatte 
og deltidsansatte kan ha fordeler, kan dette medføre vanskelig å rekruttere fagpersonell og 
ledere. Dette anses å bli enklere med et prostifellesråd med arbeidsgiverfunksjon. I en større 
organisasjon kan man ansette flere med spesialkompetanse. Eksempelvis kunne en i 
ledergruppa ha bygg og anlegg som spesialfelt.Med to arbeidsgiverlinjer kan det være 
vanskelig å håndtere eventuelle konflikter raskt og likt. Det ansees å forenkle 
konflikthåndtering med en og samme arbeidsgiver for alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være naturlig om dagens prostigrenser må gjennomgås og endres. Namdal prosti er en 
stor enhet, men oppleves som en samlet region, med et passe antall ansatte, og vil kunne 
fungere som et effektivt arbeidsgiverorgan på prostinivå. Det vil være tjenlig for virksomheten 
å kunne sentralisere flere støttefunksjoner (budsjett, regnskap, IKT). Stordriftsfordeler er en 
gevinst som vil kunne hentes ut av virksomheten, samtidig som folks nærhet til sin 



 

Flatanger menighetsråd 

564 
 

lokalmenighet ikke vil svekkes. Det er avgjørende å oppnå en god balanse mellom nærhet til 
brukerne og sentralisering av tjenester. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Svaret i punkt 5 er dekkende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Alternativ 1: Høringsorganet støtter opp om etablering av prostifellesråd etter modell 
1, med at prostifellesrådet er organ for soknet; der alle er ansatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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Tilsettinger foretas av prostifellesrådets administrasjonsutvalg, som sender sin innstiling til 
uttalelse fra aktuelle menighetsråd ved tilsetting av kirkefaglige stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 1: legger enhetlig ledelse til grunn og åpner for lokal variasjon for at enten 
kirkevergen eller prosten har rollen som daglig leder i prostiet. Den andre vil være 
”assisterende leder” på et nivå over et eventuelt neste nivå av 
mellomledere.Vedtaksalternativ 1: Høringsorganet støtter opp om daglig ledelse etter modell 
1, som legger enhetlig ledelse til grunn og åpner for lokal variasjon for at enten kirkevergen 
eller prosten har rollen som daglig leder i prostiet. Den andre vil være ”assisterende leder” på 
et nivå over et eventuelt neste nivå av mellomledere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Høringsorganet støtter at kravet i alternativ 1 legges til grunn. Samtidig må det stilles krav om 
ledelseskompetanse og at den som leder virksomheten identifiserer seg med kirkas verdier. 
Stillingen som daglig leder i nyopprettet prostifellesråd bør uansett lyses ut offentlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er innarbeidet gjennom mange år og kan med fordel videreføres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Høringsinstansen mener at biskopens tilsynsrolle må tydeliggjøres i alle de tre modellene for 
arbeidsgiverorganisering. Biskopens tilsyn understrekes som forebyggende, styrkende og 
relasjonelt, i tillegg til tilsyn i form av kontroll og disiplinærtiltak.Denne vektleggingen er i tråd 
med hvordan biskopene utøver sitt arbeid i dag. Kompetanseutvikling i prostifellesrådene er 
for eksempel et område som er relevant både for biskopens arbeidsgiveransvar og 
tilsynsrolle. En gjennomgang av mandatet og virkemidlene for biskopens tilsyn, slik at tilsynet 
blir tilstrekkelig utformet til å skape den nødvendige relasjon mellom biskop og både ansatte 
og lokal kirke. Ved at biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar for prester og proster 
slik som i dag, kan biskopen forholde seg mer samlet til alle de kirkelig ansatte, og fremstå 
tydeligere som en kirkefaglig leder for alle. Dermed får også biskopen et bedre utgangspunkt 
for å bidra til samhandling i kirken. Biskopen får dessuten frigjort kapasitet, slik at biskopene 
kan være mer tilgjengelige for alle ansatte i kirken, menighetene og samfunnet for øvrig. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar, ser høringsinstansen behov for å 
sikre nødvendige og tjenlige virkemidler for å utøve biskopens ledelses- og tilsynsansvar på 
en god måte. Anbefalingene fra Muller-utvalget gir et godt utgangspunkt og virker 
hensiktsmessige for det videre arbeidet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Høringsinstansen mener at biskopens rolle som arbeidsgiver minst bør utvides fra å lede 
prestetjenesten i bispedømmet til, å lede det kirkefaglige arbeidet i bispedømmet. Siden 
modellen uansett flytter tunge arbeidsgiverfunksjoner til prostifellesrådet, vil biskopen ha 
kapasitet til å kunne ivareta de gjenværende oppgavene for en større gruppe ansatte, og 
dette vil bidra positivt til likebehandling av de ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha selvstendig arbeidsgiveransvar, noe som innebærer et 
tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og arbeidsgiverrollen, vil hovedansvaret ligge i 
biskopens tjenesteordning § 1. Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentsforvaltning 
ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare 
enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og 
øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og 
også gi bindende pålegg vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse. 
Hvordan dette i praksis skal tilrettelegges, må utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Dette vil være et viktig anliggende uansett hvilken modell som velges. Prosten er biskopens 
medhjelper i tilsynet i den forstand at prosten er biskopens «øyne» ved å formidle inntrykk 
av lokalkirken gjennom prostemøtet og direkte kontakt, ved å bistå i visitaser og 
ordinasjoner mv. Prostifellesråd vil være med å definere hvordan prostens rolle vil se ut. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

biskopen må kunne uttale seg ved tilsettinger av vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Dette gjøres blant annet gjennom strategier og planarbeid. Kompetanseutvikling vil også være 
en viktig oppgave for bispedømmerådene, som både etter- og videreutdanning, annen 
utvikling av kompetansen til de lokalt ansatte i kirken, og om etablering og videreutvikling av 
fagmiljøer i forskjellige enheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja, fordi det vil styrke den lokale kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Nei, ikke utover det som utvalget legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Menighetsrådene representerer grunnivået i kirken, og representasjonen i 
prostifellesrådet må komme derfra. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Flatanger menighetsråd 

572 
 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Høringsorganet mener at det ikke trenger å være noen kommunal representasjon i 
prostifellesrådet. Hvis det skal være en slik representasjon, bør representanten ha full 
stemmerett, og ikke bare møte – og talerett. Formene for samhandling mellom kirke og 
kommune bør være mest mulig lik samhandlingen mellom kirke og stat. Det kan også oppstå 
uheldige dobbeltroller for kommunale representanter som hindres fra å stemme i 
kommunale organer fordi de har vært med i behandlingen av saken i et kirkelig organ.Et 
mulig alternativ kan være regional representasjon (f.eks. fra et regionråd). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet består av én representant fra hvert menighetsråd, 
men i store fellesrådsområder kan man vurdere andre representasjonsmodeller, slik at organet 
ikke blir for stort og tungrodd. Et arbeidsutvalg kan være en hensiktsmessig måte å organisere 
deler av arbeidet i prostifellesrådet etter delegasjon fra prostifellesrådet.For å unngå at 
prostifellesrådet blir uhåndterlig stort, kan det settes sammen av valgte medlemmer som 
representerer flere råd, f.eks. i et nærmere definert geografisk område. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Høringsorganet mener at alternativ 3 (Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et 
prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd) er den beste modellen. Det oppleves som 
en god modell at folkevalgte fra fellesrådene og fra kirkemøtet møtes i et felles styringsorgan. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, høringsorganet mener at tallet på kirkemøtemedlemmer må vektes i forhold til 
medlemstallet i bispedømmet. Mindre folkerike bispedømmer må fortsatt ha en 
overrepresentasjon i forhold til andre bispedømmer, men representasjonen må vektes 
annerledes i dag, til fordel for de mer folkerike bispedømmer, slik det er vanlig ved 
stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener at ordningen med valg av prest til kirkemøtet avvikles. Alle 
kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener også at den tilsvarende ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt 
avvikles. Alle kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 
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Høringsorganet mener at disse gruppene kan være valgbare til kirkemøtet på lik linje med 
andre kirkemedlemmer.  Alle kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i 
kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Høringsorganet mener at kirkerådet velges som avtalevalg eller forholdsvalg. Dette er gode 
alternativer til dagens måte å gjennomføre valgene på 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Høringsorganet mener, utfra de premissene som skisseres, at kirkerådet skal sammensettes av 
leder + 15 andre folkevalgte medlemmer + preses. At det er et oddetall er viktig, for å unngå 
gjentatt bruk av dobbeltstemme til leder. Kirkerådet må ha en bred re 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Høringsorganet mener, utfra de premissene som skisseres, at kirkerådet skal sammensettes av 
leder + 15 andre folkevalgte medlemmer + 1 prest + 1 lek kirkelig tilsatt + preses. Alternativet 
med 4 prester gir prester en uforholdsmessig sterk representasjoni forhold til andre 
yrkesgrupper i kirken. Her bør yrkesgruppene stilles likt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 3 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Namdalen er et innarbeidet og klart definert område i samfunnet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Namdalen vil være en ganske egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Samene bør være representert i prostifellesrådet for å sikre god kontakt med samiske miljø i 
prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostifellesrådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Tillegg til spørsmål 39: Høringsorganet mener at krav til balanse mellom kjønnene må komme 
til uttrykk etter valgoppgjøret. Det er viktig at kjønnsbalansen styrkes, og det vil kunne sikres 
på denne måten.Tillegg til spørsmål 40a.Kommentar: Det vil da værenaturlig at 
budsjettprosesser for driftsbudsjett skjer mellom prostifellesråd og kommunene samlet (alle 
sammen eller et representativt utvalg). Det er viktig å pleie én til én - relasjoner med hver 
enkelt kommune i det arbeidet som bare angår den enkeltekommune, f.eks. drift, vedlikehold 
og investeringer i kirkebygg og gravplasser, samt arrangementer, aktiviteter og prosjekter i den 
enkelte kommune.Frykten er at kommunene som i dag bevilger midler både til drift og 
investeringer, ikke vil føle samme lokale forpliktelse til å drive kirken på en forsvarlig og god 
måte. Et prostifellesråd kan for noen oppfattes som «sentralisering» av kirken. 
Budsjettprosessen må derfor skje i nært samspill mellom kommunene og prostifellesrådet, 
spesielt med tanke på investeringer til kirkebygg, gravplasser, aktiviteter mv.b.Kommentar: 
Det bør helt klart skilles mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Driften bør finansieres 
som et spleiselag mellom kommunene etter en avtalt fordelingsnøkkel. Budsjettering av 
investeringer i hver kommune bør gjøres av den enkelte kommune.Midtre Namdal kirkelige 
fellesråd dekker kommunene Overhalla, Namsos og Flatanger og har praktisert et slikt skille 
mellom drift og investering i flere år, med gode erfaringer. Den økonomiske modellen for 
Midtre Namdal kirkelige fellesråd, som har fungert godt, bør ligge som modell for de andre 
fellesrådene i prostiet.c.Kommentar: Det er veldig interessant, relevant og ønskelig å 
gjennomføre prosjekter og aktiviteter i samspill med kommunene. Men det har vist seg 
utfordrende å få til samskapingsarenaer i praksis.Én viktig oppgave blir derfor å skape 
entusiasme og fellesskapsfølelse i hele prostiet, og derigjennom grobunn for felles prosjekter 
og aktiviteter, og mulighet til å låne ideer fra hverandre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Vikna menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Thor Bugge Lanesskog, Leder Vikna menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

I dag er de fleste av kirkens ansatte på kommunalt nivå mens prestene er ansatt på nasjonalt 
nivå. Dette medfører ulik styring, instrukser og reglement på samme arbeidsplass, noe som kan 
føre til konflikter.Siden arbeidsgivernivået lokalt i dag følger kommunestrukturen, er det 
mange arbeidsgivere med til dels få ansatte og gjerne med deltidsansatte. Selv om få ansatte 
og deltidsansatte kan ha fordeler, kan dette medføre vanskelig å rekruttere fagpersonell og 
ledere. Dette anses å bli enklere med et prostifellesråd med arbeidsgiverfunksjon. I en større 
organisasjon kan man ansette flere med spesialkompetanse. Eksempelvis kunne en i 
ledergruppa ha bygg og anlegg som spesialfelt.Med to arbeidsgiverlinjer kan det være 
vanskelig å håndtere eventuelle konflikter raskt og likt. Det ansees å forenkle 
konflikthåndtering med en og samme arbeidsgiver for alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være naturlig om dagens prostigrenser må gjennomgås og endres. Namdal prosti er en 
stor enhet, men oppleves som en samlet region, med et passe antall ansatte, og vil kunne 
fungere som et effektivt arbeidsgiverorgan på prostinivå. Det vil være tjenlig for virksomheten 
å kunne sentralisere flere støttefunksjoner (budsjett, regnskap, IKT). Stordriftsfordeler er en 
gevinst som vil kunne hentes ut av virksomheten, samtidig som folks nærhet til sin 
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lokalmenighet ikke vil svekkes. Det er avgjørende å oppnå en god balanse mellom nærhet til 
brukerne og sentralisering av tjenester. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Svaret i punkt 5 er dekkende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Alternativ 1: Høringsorganet støtter opp om etablering av prostifellesråd etter modell 
1, med at prostifellesrådet er organ for soknet; der alle er ansatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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Tilsettinger foretas av prostifellesrådets administrasjonsutvalg, som sender sin innstiling til 
uttalelse fra aktuelle menighetsråd ved tilsetting av kirkefaglige stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Høringsorganet støtter opp om daglig ledelse etter modell 2, som legger til grunn at 
kirkevergen/daglig leder har rollen som daglig leder i prostiet, mens prosten er kirkefaglig 
leder i kirkeverges stab. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 
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Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Høringsorganet støtter at kravet i alternativ 1 legges til grunn. Samtidig må det stilles krav om 
ledelseskompetanse og at den som leder virksomheten identifiserer seg med kirkas verdier. 
Stillingen som daglig leder i nyopprettet prostifellesråd bør uansett lyses ut offentlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er innarbeidet gjennom mange år og kan med fordel videreføres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 
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Høringsinstansen mener at biskopens tilsynsrolle må tydeliggjøres i alle de tre modellene for 
arbeidsgiverorganisering. Biskopens tilsyn understrekes som forebyggende, styrkende og 
relasjonelt, i tillegg til tilsyn i form av kontroll og disiplinærtiltak.Denne vektleggingen er i tråd 
med hvordan biskopene utøver sitt arbeid i dag. Kompetanseutvikling i prostifellesrådene er 
for eksempel et område som er relevant både for biskopens arbeidsgiveransvar og 
tilsynsrolle. En gjennomgang av mandatet og virkemidlene for biskopens tilsyn, slik at tilsynet 
blir tilstrekkelig utformet til å skape den nødvendige relasjon mellom biskop og både ansatte 
og lokal kirke. Ved at biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar for prester og proster 
slik som i dag, kan biskopen forholde seg mer samlet til alle de kirkelig ansatte, og fremstå 
tydeligere som en kirkefaglig leder for alle. Dermed får også biskopen et bedre utgangspunkt 
for å bidra til samhandling i kirken. Biskopen får dessuten frigjort kapasitet, slik at biskopene 
kan være mer tilgjengelige for alle ansatte i kirken, menighetene og samfunnet for øvrig. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar, ser høringsinstansen behov for å 
sikre nødvendige og tjenlige virkemidler for å utøve biskopens ledelses- og tilsynsansvar på 
en god måte. Anbefalingene fra Muller-utvalget gir et godt utgangspunkt og virker 
hensiktsmessige for det videre arbeidet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Alternativ 2: Biskopen bør ikke ha et selvstendig arbeidsgiveransvar, det vil si at det etableres 
et tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og biskopens arbeidsgiverrolle. Biskopen må 
sikres tilstrekkelige virkemidler og ressurser til å ivareta sitt tilsynsansvar på en god måte. 
Utvalget har pekt på noen ting som kan gjøres. Dette må imidlertid utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Dersom biskopen ikke lenger skal ha selvstendig arbeidsgiveransvar, noe som innebærer et 
tydeligere skille mellom biskopens tilsynsrolle og arbeidsgiverrollen, vil hovedansvaret ligge i 
biskopens tjenesteordning § 1. Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentsforvaltning 
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ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare 
enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og 
øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og 
også gi bindende pålegg vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse. 
Hvordan dette i praksis skal tilrettelegges, må utredes nærmere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Enig: Dette vil være et viktig anliggende uansett hvilken modell som velges. Prosten er 
biskopens medhjelper i tilsynet i den forstand at prosten er biskopens «øyne» ved å 
formidle inntrykk av lokalkirken gjennom prostemøtet og direkte kontakt, ved å bistå i 
visitaser og ordinasjoner mv. Prostifellesråd vil være med å definere hvordan prostens rolle 
vil se ut. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 



 

Vikna menighetsråd 

585 
 

 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Dette gjøres blant annet gjennom strategier og planarbeid. Kompetanseutvikling vil også være 
en viktig oppgave for bispedømmerådene, som både etter- og videreutdanning, annen 
utvikling av kompetansen til de lokalt ansatte i kirken, og om etablering og videreutvikling av 
fagmiljøer i forskjellige enheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 
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Ja, fordi det vil styrke den lokale kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Nei, ikke utover det som utvalget legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Høringsorganet er enig i at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Menighetsrådene representerer grunnivået i kirken, og representasjonen i 
prostifellesrådet må komme derfra. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Høringsorganet mener at det ikke trenger å være noen kommunal representasjon i 
prostifellesrådet. Hvis det skal være en slik representasjon, bør representanten ha full 
stemmerett, og ikke bare møte – og talerett. Formene for samhandling mellom kirke og 
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kommune bør være mest mulig lik samhandlingen mellom kirke og stat. Det kan også oppstå 
uheldige dobbeltroller for kommunale representanter som hindres fra å stemme i 
kommunale organer fordi de har vært med i behandlingen av saken i et kirkelig organ.Et 
mulig alternativ kan være regional representasjon (f.eks. fra et regionråd). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Høringsorganet mener at alternativ 3 (Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et 
prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd) er den beste modellen. Det oppleves som 
en god modell at folkevalgte fra fellesrådene og fra kirkemøtet møtes i et felles styringsorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, høringsorganet mener at tallet på kirkemøtemedlemmer må vektes i forhold til 
medlemstallet i bispedømmet. Mindre folkerike bispedømmer må fortsatt ha en 
overrepresentasjon i forhold til andre bispedømmer, men representasjonen må vektes 
annerledes i dag, til fordel for de mer folkerike bispedømmer, slik det er vanlig ved 
stortingsvalg. 



 

Vikna menighetsråd 

589 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener at ordningen med valg av prest til kirkemøtet avvikles. Alle 
kirkemedlemmer må ha lik rett til å stemme og bli valgt inn i kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, høringsorganet mener også at den tilsvarende ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt 
avvikles. Samme begrunnelse som ovenfor. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Høringsorganet mener at disse gruppene kan være valgbare til kirkemøtet på lik linje med 
andre kirkemedlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Utvalget peker på de relevante hensynene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Svært hensiktsmessig. Namdalen er et innarbeidet og klart definert område i samfunnet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ja. Samene bør være representert i prostifellesrådet for å sikre god kontakt med samiske miljø 
i prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 
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På samme måte som før, men med representasjon i prostifellesrådet og god oppfølging fra 
prostifellesrådet både sentralt og lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Høylandet menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Randi Skarland, Kirkeverge 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Å etablere felles arbeidsgiver for alle ansatte i kirkaProstinivået er passe stort for å fordele 
prestetjenesten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Prostiet er en meget stor enhet, preget av ulike kulturer i by og på bygda. Arbeidsrutiner som 
fungerer utmerket på bygda, med deltidsstillinger som raskt kan tilpasse seg og rykke ut, 
fungerer ikke på samme måte i en by. Vi er små og har ikke anledning til annet enn 
deltidsstillinger. Våre ansatte er tilpasset dette og har anledning til å kombinere med andre 
arbeidsoppgaver. De kjenner bygda og vil derfor tilpasse seg på en effektiv måte, både for 
pårørende og arbeidsgiver. Dersom vi skal satse på hel-stillinger blir det store avstander og en 
stor del av arbeidsdagen går med til reising. I tillegg vil det være svært krevende å få ansatte-
kabalen til å "gå opp" f.eks. ved høytider og opphoping av dødsfall. Det vil være en stor risiko å 
sentralisere fellesrådets oppgaver, med tanke på relasjonen mellom menighet og kommune og 
dermed kommunenes bevillingsvilje. Det er også en risiko for at flere kommuner på sikt vil se 
seg tjent med selv å overta gravplassforvaltningen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Arbeidsgiverorganet kan sentraliseres, men de øvrige fellesrådsoppgavene kan fortsatt ligge til 
dagens fellesråd. De har god tradisjon for å løse sine oppgaver i samråd med kommunen. 
Oppgaveløsninger vil da fortsatt finansieres lokalt selv om arbeidsgiverorganet ligger sentralt 
og de lokale fellesråd betaler for denne tjenesten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Interkommunale samarbeidsmodeller har tidligere vist seg å fungere godt. Man kan se for seg 
samarbeidsmodeller innen f.eks. kirkebygg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadHøringsinstansen mener at alle ansettelser kan ligge på bispedømmenivå, både 
prester og fellesrådsansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger foretas av bispedømmerådet, etter innstilling fra hvert enkelt menighetsråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja, på bispedømmenivå.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Dersom det blir en prostimodell støtter høringsinstansen modell 2. Daglig leder er øverste 
ansvarlig leder, mens prosten er kirkefaglig leder i staben og slipper å jobbe med 
administrative oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vektlegging av tjenlige kvalifikasjoner for en daglig lederstilling vil alltid omhandle en 
vurdering av både formell kompetanse, arbeids- og ledererfaring og personlige 
lederegenskaper. En ny type leder vil måtte håndtere svært sammensatte utfordringer innen 
mange fagområdet. Det er tilstrekkelig at leder er medlem og har en engasjement for kirkens 
budskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 4 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Positivt å involvere menighetsrådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Videreutvikle samarbeidsmodeller med dagens fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Namdal Prosti er for stort 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Leka menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Namdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Arild Hestø, Kirkeverge 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det vil være forbedret mulighet til å oppnå likebehandling av ansette, og til å løse 
arbeidskonflikter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

For denne høringsinstansen er det for usikkert hvordan dette faktisk vil påvirke arbeidet for 
den lokale menighet. Det er en stor fare for at det forholdet mellom kommune og 
sokneråd/menighetsråd vil forvitre uten et tilsvarende organ som fellesrådet i kommunen. I 
verste tilfelle vil dette medføre manglende engasjement, interesse og prioritering fra 
kommunen sin side. Det er usikkert i hvilken grad kommunene vil være med finansiere et 
tverrkommunalt prosjekt som prostifellesrådet er. I enkelte av modellene, 1 og 3, som er lagt 
fram ser det ut for høringsinstansen som om arbeidsgiver har begrenset myndighet til å ivareta 
et lovpålagt ansvar til å arbeide for likestilling og mot diskriminering. I de samme modellene vil 
også ansatte kunne oppleve større og ubegrunnede forskjeller i arbeidsvilkår. Et viktig moment 
er avstand. Avstanden fra Namsos, det naturlige arbeidssted/samlingssted for et slik 
prostifellesråd, til soknene vil oppleves meget stor. Prostifellesrådet vil uunngåelig innebære 
en sentralisering. Å opprette prostifellesråd kan medføre flere hele stillinger i kirken. Dette vil 
være et gode i seg selv, men er ikke nødvendigvis veien å gå. En kan ende opp med å få mange 
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ansatte som pendler i for stor grad i mellom ulike arbeidssteder, uten noen lokal tilknytning. 
Dette er en utfordring som denne høringsinstansen allerede kjenner på, og er alvorlig 
utfordring som kan forverres her og som også andre lokale menigheter kan ende opp med å 
kjenne på.Det blir vanskeligere å pleie relasjoner, det kan ødelegge for det lokale 
menighetsbyggende arbeidet og reisetid som unødvendig og uproduktiv tid vil øke. Dette siste 
gjør heller ikke kirkelig jobb attraktiv. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det vil være avgjørende med en tett og nær relasjon til kommunen, og en tydelighet mellom 
prostifellesråd og kommunene om hvordan pengene brukes. Mye av dette arbeidet og 
ansvaret vil ligge hos det lokale menighetsråd. Opprettelse av et prostimøte kan gjøre det 
lettere for de lokale menighetene å ha innsyn i og rapportere videre om økonomi, fordeling og 
bruk av ressurser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Dersom det skal innføres et prostifellesrådsnivå vil denne høringsinstansen støtte 
arbeidsgivermodell 2, der prostifellesrådet fungerer som organ for rettsubjektet Dnk og for 
soknet, og samtlige ansatte er ansatt i rettssubjektet Dnk. Dette har en del avgjørende 
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forutsetninger. Først og fremst at denne modellen får tydelig støtte fra kommunene. Dette bør 
gjelde en hver enkelt lokalkirke og kommune. Om ikke det er grunnlag for denne støtten for 
disse bør modellen legges bort. Modell 2 kan styrke lokalkirken i dag. Dette ved at det store 
flertallet av fellesrådets medlemmer vil utpekes av soknene. Slik kan lokalkirken fortsatt utøve 
et arbeidsgiveransvar for de lokalt ansatte. SÅ styrke lokalkirken bør være den fremste 
målsetting rundt kirkelig organisering. Det er likevel ikke noen garanti for at lokalkirken på 
ethvert sted vil tilsvare hva lokalkirken er i dag. Det ser vi på hvordan sammenslåinger av 
nabosokn har blitt opplevd for enkelte. Modell 2 oppleves som den enkleste, og ikke minst den 
mest ressurseffektive. Det må være av høyeste prioritet å frigjøre ressurser fra administrasjon 
til menighetsarbeid i grasrot og førstelinje. Om forutsetningen om støtte fra og godt samarbeid 
med kommune ikke forekommer vil denne høringsinstansen gå inn for å videreføre dagens 
ordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Høringsinstansen vil hevde at så lenge forutsetningene for modell 2 ikke forekommer vil 
det fortsatt være aktuelt å se på alternative organisasjonsmodeller/arbeidsgivermodeller. Det 
vil da være ønskelig å utrede bispedømmerådsmodellen som tidligere har vært diskutert på 
Kirkemøtet med mål om å både bevare biskopens lederrolle men og styrke lokale sokn og 
menighetsråd.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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Nei. Men dagens todelte arbeidsgiverlinje er likevel å foretrekke fremfor modell 1 og modell 
3. Ønsket om én arbeidsgiverlinje trumfer heller ikke nødvendigheten av støtte blant 
kommunene om å opprette tverrkommunale prostifellesråd. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Høringsinstansen har ikke fått debattert de ulike ledelsesmodellene som er foreslått i 
tilstrekkelig grad til å kunne uttale seg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Enig, dette vil være avgjørende. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Enig, dette vil være avgjørende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Det er uklart i hvilken grad denne høringen faktisk er endelig avgjørende for høringsinstansene 
i med tanke på veien videre i kirkelig organisering, eller om vi kun i dag utreder 
prostifellesrådsalternativet og så eventuelt ser på andre alternativer senere. Om det første er 
alternativet føles spørsmålene i overkant ladede og styrende med henhold til hvilken vei som 
skal velges. Om det andre er tilfellet og det fortsatt er mulig å utrede andre alternativer vil 
høringsinstansen se frem mot dette da nåværende fremlagt organiseringsmodell virker for 
uforutsigbar og utilgjengelig. Slik prostifellesrådsmodellen fremstår i dag ser den ut til å ha 
flere potensielle svakheter enn sterke sider, med unntak av målet om én felles arbeidslinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 



 

Bakklandet og Lademoen Menighetsråd 

623 
 

 

Høringssvar fra Bakklandet og Lademoen Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Nidaros Domprosti 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Morten Skille, fungerende leder i Menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Dagens Kirkelig Fellesråd i Trondheim (KFiT) er en god modell for videre utvikling sett fra vårt 
sokn. Det gir samdriftsfordeler, godt samarbeid med Trondheim Kommune og trygg 
økonomiforvaltning. Én arbeidsgiverlinje, der prestene har samme arbeidsgiver som de øvrige i 
staben, er absolutt å foretrekke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Uaktuelt for oss, ettersom vi har et fellesråd som dekker flere prostier. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi har allerede et velfungerende fellesråd, og ser fordelene med at også prestene vil være i 
samme arbeidsgiverlinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Vi ønsker flat struktur (få nivå), lite hierarki og lite byråkrati for å få mest mulig ut av 
økonomiske og menneskelige ressurser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

HR/fagstab i PFR bør ha ansvar for utlysninger og intervjuer, men soknerådene må ha stor grad 
av medvirkning/medbestemmelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Daglig leder, som vi mener må tilsvare kirkevergen i dagens fellesråd, skal ha dokumentert 
solid kompetanse på økonomi og ledelse, og besitte godt kjennskap til kirkens organisasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopene bør ha øverste kirkefaglige/åndelige tilsynsansvar. Ved å frikoble biskopene fra 
arbeidsgiveroppgaver frigis mer tid til tilsynsansvaret. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Som i dag, men dersom det berører/kommer i konflikt med arbeidsgiver-roller eller andre 
administrative tema, må daglig leder i PFR ha det endelige ansvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Tilsynsansvar, kirkefaglig veiledning (teologi, rådgivende/faginstans mtp liturgi mm). Viktig i 
inspirasjon og motivasjon for kirkelig arbeid og engasjement. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Viktig rådgivende rolle. Endelig avgjørelse fattes dog av daglig ledelse i PFR. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Vi mener bispedømmerådet bør fases ut, for dermed å få et kirkedemokatri som indirekte går 
fra soknenes folkevalgte via PFR til Kirkemøtet. PFR bør kunne overta flere av oppgavene som 
dagens bispedømmeråd har. Formålet med dette er å rendyrke én arbeidsgiverlinje og styrke 
kirkedemokratiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Det er menighetsrådet som er nærmest der kirken virker, og vi ønsker at størst mulig 
innflytelse gjelder på lokalt plan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Et nært samarbeid i tilsettingssaker er avgjørende for et velfungerende sokn. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi har et velfungerende fellesråd i Trondheim, og ser ingen grunn til endringer i forhold til 
dagens struktur. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Dagens ordning slik det fungerer i KFiT er tilstrekkelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Sikre at menighetsrådet har egen representanter på neste nivå i 
kirkehierarkiet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Kommunen er bevilgende myndighet. Med det bør det følge medbestemmelsesrett. Dette vil 
være et viktig element for å sikre godt samarbeid med kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2 er bedre enn dagens løsning. Men vi mener BDR bør fases ut, som tidligere 
nevnt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det er ikke ønskelig at store bispedømmer skal kunne overkjøre de små gjennom vektet 
representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Viktig at geistlige ansatte er representert. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Viktig at også leke ansatte er representert. De representerer også en viktig del av kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Viktig å sikre en representativ sammensetning av Kirkemøtet, slik at så mange stemmer som 
mulig i DnK føler seg hørt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Prostigrensene i Trondheim er allerede endret og alle prostiene/soknene samarbeider med 
KFiT på en måte som gir svært liten motivasjon for endring. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Menighetsråd Lade menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Nidaros domprosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Angelika Grandy-Teig, sokneprest Lade 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Vi har vanskelig å se noen fordeler ved denne modellen. Vi ser derimot fordeler med  
prostifellesrådet som et administrativt organ. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det ligger en fare i at kirken blir for lokal. Vi frykter at Dnk ikke lenger er en enhetlig kirke, at 
biskopens rolle svekkes betydelig og at lokale prostifellesråd kan lage sine egne regler. Blant 
annet frykter vi at det blir enklere å diskriminere eller favorisere et bestemt teologisk profil. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Vi er en bymenighet og prioriterer å svare på spørsmål som gjelder vår virkelighet. Men vi har 
vanskelig å se for oss hvordan et kommuneoverskridende PFR kan fungere bra. Vanskelig å 
finne tiltak som kompenserer for ulempene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi anbefaler en kombinasjon av modell to og det lokale menighetsrådet. Vi 
anser det som viktig at kirken bli ledet av en leder med kirkefaglig utdannelse. Dette innebærer 
også at arbeidsgiveransvaret ligger hos en kirkefaglig leder. Etter vår mening skaldette være 
biskopen. Samtidig anser vi det som viktig at menighetsrådet (og her mener vi ikke 
prostifellesrådet) spiller en rolle i tilsettingsprosesser. Prostifellesrådet (med én representant 
fra menigheten) er altfor langt unna for å kjenne lokale behov. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger må være et samspill mellom menighetsråd og arbeidsgiver/ biskop. Det lokale 
menighetsrådet og dets behov og ønsker må bli hørt i tilsettingsprosesser. Samtidig må 
arbeidsgiver/ biskop ivareta kirkens enhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Samarbeid mellom sokn (ved menighetsråd) og biskop. Det vil si en modell med 
prostifellesrådet som støttende og samordnende organ.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3 med ulike lederroller ved siden av hverandre med hvert sitt mandat.   Denne 
modellen ivaretar etter vårt syn den kirkefaglige ledelsen bedre enn de to andre modeller. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Vi vil helst ha en modell som styrker den kirkefaglige ledelsen enda mer. Vi foretrekker en 
kirkefaglig leder som øverste daglig leder. Han har med seg et lederteam med diverse 
fagledere hvor alle fagledere har hvert sitt fagområde. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Vi vil i utgangspunktet ha en kirkefaglig leder. Da går vi ut ifra at den har teologisk 
utdannelse. Hvis daglig leder ikke er en kirkefaglig leder, så må det stilles nasjonale krav i 
tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. God kjennskap til kirkelige strukturer og 
kirkeforståelse er viktig, i tillegg til en viss grad av innholdsmessig og teologisk kunnskap i 
forhold til de forskjellige yrkesgrupper han/hun skal være daglig leder for. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vi vil i utgangspunktet ha en kirkefaglig leder. Da går vi ut ifra at den har teologisk 
utdannelse. Hvis daglig leder ikke er en kirkefaglig leder, så må det stilles nasjonale krav i 
tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. God kjennskap til kirkelige strukturer og 
kirkeforståelse er viktig, i tillegg til en viss grad av innholdsmessig og teologisk kunnskap i 
forhold til de forskjellige yrkesgrupper han/hun skal være daglig leder for. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi synes det er vanskelig å kompensere for tapt arbeidsgiveransvar. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar i tillegg til tilsynsrolle.  Eventuelt med 
kirkemøte som siste tilsynsorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Arbeidsgiver, tilsynsmann, inspirator (som gir faglig påfyll til de ansatte), link til andre 
bispedømmer og andre kirkesamfunn og den «verdensvide kirke». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 
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II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Helt uenig. Slike visitaser skal skje på lokalt nivå/ soknenivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Som idag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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Det må komme tydeligere fram at prostifellesrådet har en støttende funksjon, og at de ikke 
kan ta over ansvaret som er forankret i soknet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja. Slik sikres samarbeidet mellom arbeidsgiver og det lokale soknet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Fellesrådet påtar seg ofte et stort strategisk ansvar. Etter vår mening skal strategiarbeid i 
hovedsak være forankret i soknet. Der det er viktig med samordning, kan et samordnende 
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organ som prostifellesrådet være et støttende organ. Men det skal ikke overstyre eller ha 
mulighet til å legge premisser for menighetsrådet i det strategiske arbeidet. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

viktig med jevn representasjon fra hele landet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

den kirkefaglige kompetansen fra kirkens grunnplan må sikres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei. Men den leke kirkelig ansatte skal representere innholdet i arbeidet sitt, ikke sitte der som 
ansatterepresentant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte i kontorene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Nidaros domkirkes menighetsråd 

651 
 

 

Høringssvar fra Nidaros domkirkes menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Nidaros domprosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Gunn Oline Skarsaune, Daglig leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Vi ser ingen fordeler ved et arbeidsgiverorgan lokalt. Vi ser at det trengs koordinering opp mot 
kommunens finansiering av stillinger, og administrative støttefunksjoner, men mener det ikke 
er nødvendig å opprette et eget organ med arbeidsgiveransvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vi ser en risiko i at et prostifellesråd vil få mye sentralisert makt, og en stor byråkratisk tyngde 
og saksbehandlingskapasitet, som ikke kan matches av de frivillig valgte medlemmene i rådet. 
Dessuten oppstår det et demokratisk underskudd, fordi de valgte medlemmene i 
prostifellesrådet er indirekte valgt, og med dette som ekstraverv vil ha lav kapasitet til å utøve 
makt i forhold til byråkratiet. Dessuten ser vi en særlig risiko for at den sentraliserte 
maktutøvelsen vil medføre økonomiske prioriteringer som begrenser menighetsrådenes 
mulighet til å drive strategisk arbeid og styre det lokale menighetslivet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Nidaros domkirkes menighetsråd 

652 
 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi er skeptiske til at det er mulig å redusere de uheldige konsekvensene, fordi de ligger i 
kjernen av opprettelsen av et slikt organ at det vil være demokratisk mindre representativt, 
samtidig som det vil få tillagt stor makt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

I vårt høringssvar har vi kommet fram til en annen modell som vi legger til grunn, der alle 
ansatte er ansatt av bispedømmet, med daglig ledelse i soknet med avgrenset personalansvar, 
samt prostiet som mellomnivå med lokal utøvelse av arbeidsgiveransvar og nødvendig 
koordinering og lokale administrative støttefunksjoner. Prostiet vil også koordinere mot 
kommunene og ivareta mange av fellesrådsadministrasjonenes funksjoner i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen av modellene er å anbefale. Vår anbefaling heller mest mot modell 3, 
men da slik at alle er ansatt i bispedømmet, og prostiet henter sin legitimitet fra 
bispedømmerådet, men er forpliktet på prioriteringer vedtatt i menighetsrådene, og 
bevilgningerforetatt av kommunene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå ved at prostiet koordinerer utvelgelses- og innstillingsprosess i 
samarbeid med menighetsrådene og daglig leder i menighet, mens formell tilsetting skjer i 
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bispedømmet (administrativt eller politisk, avhengig av stilling). Dette eren modell som ligner 
den vi kjenner fra for eksempel NTNU. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Vi forsøker å framstille denne i vårt høringssvar.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi mener ingen av modellene vil dekke behovene til kirken. Strategisk ledelse bør skje lokalt 
på menighetsnivå, og ikke på prostinivå. Målet å lage attraktive ledelsesstilinger er irrelevant 
for hvordan kirka bør organiseres. Vår løsning ligner likevel mest på modell 1, men slik at 
prost er leder for prostiet som administrativt nivå, med administrativ ledelsesstøtte i 
kirkeverge, men likevel uten at prost er daglig leder, fordi det ikke vil finnes noe råd å være 
daglig leder for. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ja. Vår skisse til denne har begynt allerede. I tillegg vil vi framheve at daglig ledelse i kirken 
må forankres i kirkefaglig kompetanse, primært i den ordinerte tjenesten. Vi vil foreslå en 
modell der daglig ledelse for soknet utøves på soknenivå, men ønsker likevel et tydelig 
mandat til lokal utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner på prostinivå. Dette inkluderer prost som 
ansvarlig leder for prostiet, med delegert mandat fra bispedømmet og forpliktelse på 
soknenes planer og strategier, og med personal/økonomi/administrative funksjoner i 
kirkeverge og konsulenter. Det viktige for vårt menighetsråd er at strategisk daglig ledelse for 
soknet utøves på teologisk grunn i soknet, og at kirken heller utvikler bispedømmerådet som 
felles organ, enn prostiet. Vi serbare at prostiet har en nyttig rolle som administrativt 
mellomledd, ikke som selvstendig organ. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Vi mener det er avgjørende at ledelse i kirken er fagledelse, ikke generalistledelse. Ergo må 
den forankres hos noen med teologiske kompetanse, f.eks. ordinasjon. Generell 
ledelseskompetanse må komme inn som støttefunksjoner, men må være underlagt det 
kirkefaglige/teologiske. Også her ser vi på hvordan administrativ ledelse er underlagt 
fagledelse ved NTNU. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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Vi mener det er viktig å beholde titler og navn som er kjente.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Det er viktig at biskopen har et tilsynsmandat som forplikter alle ansatte, inklusive de som 
utøver arbeidsgiveroppgaver lokalt. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen bør ha mandat til å være involvert i tilsettinger og avskjed, ha ansvar for vedtak om 
vigslinger, og sammen med bispedømmerådet ha ansvar for det overordnede strategiske 
arbeidet i bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen, sammen med bispedømmerådet, bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar, for alle i 
kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 
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Ledelse av den regionale kirke, inklusive tilsyn av sokn og ansatte, strategi og faglig ledelse. 
Sammen med bispedømmeråd: tilsettinger og avskjed, sammenslåing av sokn, 
nedlegging/opprettelse av kirker, osv. omtrent som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Ved at alle tilsettinger til vigslede stillinger legges fram for biskop/bispedømmeråd etter 
innstilling lokalt. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Nei biskopen bør visitere sokn, men ellers ha ledelse av prostiadministrasjonene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Som i dag, i tillegg til å ha personalavdeling, økonomiavdeling, it-avdeling, 
kommunikasjonsavdeling. Bispedømmerådet må vedta budsjett for prostiene etter bevilgning 
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og innspill fra prostiadministrasjon og kommunene, med fordelingsnøkler for tildelingertil 
soknene ut ifra kommunale og kirkelige bevilgninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Vi er sterkt uenige i at det opprettes et indirekte valgt folkevalgt organ på prostinivå. Vi har 
gjort rede for vår frykt, som er basert på erfaringen av å være menighet i en av landets største 
fellesrådsområder, med en stor administrativ kapasitet som viopplever utgjør en 
sentraliserende impuls i kirkelivet i byen. Kirkelig fellesråd i Trondheim utøver en del strategisk 
ledelse også på kirkefaglige felt som griper innover menighetsrådets mandat. Eksempelvis har 
fellesrådet de siste år prioritert finansiering av flere byovergripende tiltak, mens vi opplever at 
nødvendige oppgaver i soknene ikke blir prioritert. Vår erfaring er at det er for lite involvering 
av menighetsrådene i de fellesrådsvedtakene som angår menighetslivet. Ut i fra dette tenker vi 
atdet å ha et indirekte valgt organ som styre for et prostifellesråd vil kunne føre med seg 
sentraliserende og byråkratiserende konsekvenser. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Prosti er et godt navn, men vi ønsker ikke et slikt organ. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 

Ja 
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forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja. Vi ønsker at “innholdsproduksjon” i kirken i hovedsak skjer i soknet. Da er det naturlig at 
også ansvaret for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger ligger til soknet. 
Samtidig er det viktig at den daglige ledelsen for dette arbeidet utføres av noen med teologisk 
fagkompetanse, i utgangspunktet en vigslet/ordinert medarbeider. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja. Det må tydeliggjøres hvordan menighetsrådets innspill både i forhold til utlysning og 
tilsetting kan ha reell vekt i tilsetting. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Alt strategisk arbeid bør ligge til menighetsrådet. Samarbeid mellom menighetsråd bør skje 
direkte, i frivillige prosjekter, gjerne etter samtaler på initiativ fra menighetene, prost eller 
biskop. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Vi mener at det ikke bør opprettes prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Det er bare tjenlig med prostimøte, som organ for samarbeid mellom menighetene. Her kan 
alle menighetsrådsmedlemmer møte. Vi ønsker ikke et prostifellesråd og de strukturene for 
prostimøte som er foreslått. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Vi ønsker å foreslå at det ikke velges prostifellesråd. Alle folkevalgte bør være direkte valgt og 
organisasjonen struktureres deretter. 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Dette ville være viktig, om prostifellesråd ble vedtatt. Men vi er uenige i at det skal velges 
prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Nei, det er ikke nødvendig for kirken. Om kommunene eksplisitt mener dette er nødvendig 
for dialog og kontroll med bevilgninger, stiller saken seg annerledes. Men uansett ikke med 
stemmerett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det må forutsettes at bispedømmene representerer et geografisk område med en befolkning 
som er vektet opp mot hverandre. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig at den ordinerte, teologifaglige tjenesten er tydelig representert i kirkemøtet. 
Begrunnelsen for prestenes representasjon i kirkemøtet må ikke være at de er representanter 
for arbeidstakerne, men at de representerer en helt nødvendig tjeneste for kirken og en 
stemme fra soknene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, dersom det bare er begrunnet ut i fra arbeidstakerrepresentasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Da må de være valgbare. Noe annet ville være udemokratisk. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Den teologiske stemmen og lekfolkets stemme bør balanseres tydeligere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Avtalevalg hvis gruppene blir enige, ellers forholdstallsvalg. Vi ønsker ikke et kirkeråd som 
fungerer som en regjering for kirken, men som kan representere styrkefordelingen i 
kirkemøtet også mellom kirkemøtene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi mener at det er viktig at den teologiske kompetansen er tydelig balansert i kirkerådet, men 
ikke at de ansatte trenger representasjon. Vi er derfor uenige i at prester ikke bør være 
medlemmer av kirkemøtet og kirkerådet. Dersom dette likevel skulle bli 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi mener at det er viktig at den teologiske kompetansen er tydelig balansert i kirkerådet, men 
ikke at de ansatte trenger representasjon. Hvis leke ansatte likevel skulle bli representert, 
foreslår vi en sammensetning omtrent slik: Leder, preses og visepreses, 3 prester, 1 lek ansatt, 
fire folkevalgte medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

2 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

2 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

2 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Storbyene har en stor utfordring, på grunn av sin størrelse. De er for store til å være nær nok 
med daglig ledelse, og vil trenge enda et administrativt nivå. Vi vil anbefale prostier ikke større 
enn ca 10 sokn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 
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44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Vi er uenige i at det skal opprettes et prostifellesråd, men dersom det skulle bli ordningen, må 
samisk representasjon inkluderes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ved strategiske planer på bispedømme- og soknenivå. Det er her innholdsproduksjon vil skje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Vi er uenige i at det skal opprettes prostifellesråd og mener samisk kirkeliv må ivaretas på 
sokne- og bispedømmenivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

1) Som menighetsråd for Nidaros domkirkes sokn, vil vi peke på at noen av de store 
domkirkene, kanskje særlig Nidaros og Oslo domkirker, har mange andre oppgaver enn å være 
lokalmenighet, og vil dra nytte av en åpning for en annen organisering. I tillegghar disse 
soknene store nasjonale oppgaver og er delvis avhengige av samarbeid med andre 
institusjoner. Vi må samarbeide nært med domprost, Nidaros domkirkes 
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restaureringsarbeider, bispedømme, Olavsfest, for å nevne noen. Finansiering er også 
organisert annerledes. Vi ønsker en drøfting/utredning om en konsolidering av noe av ansvaret 
for domkirkelivet, herunder om menighetsrådet i disse soknene bør erstattes av domkirkeråd 
med utvidet mandat ovenfor både økonomi, forvaltning, drift og strategi. Et sliktdomkirkeråd 
bør minst bestå av folkevalgte menighetsrådsmedlemmer, sokneprest og domprost. Det bør i 
tillegg ha en utvidet administrasjon, for å utøve og administrere det strategisk store arbeidet 
det er å drifte domkirkene og deres menighetsliv.2) Kirkeordningen framstår som et viktig 
element i en konstitusjon for Den norske kirke. I tillegg til offentlig lovverk, vil dette være det 
mest grunnleggende lovverk kirkemøtet vedtar. Vi mener derfor den bør behandles i tråd med 
gjeldende praksis i grunnlovssaker, slik at forslag til vedtak fremmes i en valgperiode, med 
vedtak i en påfølgende valgperiode for kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Stod Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Nidaros 

Prosti:  

Nord Innherrad 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Kristin Volden, medlem menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

En felles arbeidsgiverlinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Fysisk avstand. Tap av lokalkunnskap. Tap av identitet og en sentralisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Hver enkelt kommune må ha økonomisk ansvar for sine kirkebygg. Må ha flere lokasjoner. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Man må alltid ta utgangspunkt i soknet. Kirkemøtet må være soknenes felles organ. Et 
kommuneovergripende prostifellesråd blir for stort, og en fare for det lokalt styre og 
demokrati.Meninghetsrådene må være grunnmuren i kirka,og ha inflytelse. Ikke styresovenfra. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Enhetlig ledelse gir likhet i personalhåndtering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådet må ha uttalerett og innflytelse på ansettelser i soknet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Man må bruke lengre tid . Må strukturere en felles arbeidsgiver-tilsettingspolitikk for Den 
norske kirke. Menighetene må ikke få mindre inflytelse, og det må ikke dannes for store 
enheter.  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Lederkompetanse/erfaring. Ordinasjon ikke nødvendig. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 



 

Stod Menighetsråd 

671 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Lederansvar for prestene og andre ordinerte i prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Innstillingsrett, ev delegering til andre 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Felles organ for soknene 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Dette er et ansvar som krever mer administrasjon enn menighetsrådene har . For mye ansvar 
for en frivillig organisasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet ha uttalerett og innflytelse ved lokale ansettelser. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Alle menighetsråd bør få en representant i rådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Stod Menighetsråd 

675 
 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Viktig at prester deltar i kirkemøte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 



 

Stod Menighetsråd 

676 
 

 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Stod Menighetsråd 

677 
 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

1 



 

Stod Menighetsråd 

678 
 

 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 2 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

2 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

1 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Ett prosti må ikke være for stort geografisk. Skaper avstand til menighetene som er 
grunnmuren i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ett prostiråd er ikke ønsket. For store avstander og udemokratisk. Skaper avstand til 
menighetene. 



 

Stod Menighetsråd 

679 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Stod Menighetsråd 

680 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi ønsker ikke opprettet prostifellesråd. Blir for stort. Ønsker ett fellesråd i hver kommune. Blir 
for stort geografisk område. Alle menigheter må ha medlem i fellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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