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Høringssvar fra Halsa menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Bodo domprosti 
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: Rolv Olsen, 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?  

Som et lite sokn med et forholdsvis lite fellesråd, kan det være en fordel å få tilgang på flere og 
bedre ressurser innenfor HR og arbeidsrett. Vi har ikke hatt konflikter i vårt fellesråd mellom 
prester og ansatte i fellesrådet som har utløst behov for noen inngripen fra prost eller biskop, 
men ser det som en fordel med felles arbeidsgiver hvis problemet skulle oppstå.  Det kan også 
være en fordel med støtte hvis det oppstår konflikter i staben til fellesrådet, da vi er såpass få 
ansatte. 

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 spesielle risikoer i forhold til et felles arbeidsgiverorgan, men det er viktig at det ikke blir 
for stort og vanskelig å nå / kommunisere med. 

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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Ikke etablere for store og «fjerne» prostifellesråd. Viktig med god kommunikasjon og nærhet 
fysisk og på andre måter. Svært viktig med best mulig forankring kommunalt og lokalt for å 
sikre at det nye fellesrådet ikke oppfattes som noe som ikke har med osså gjøre. Dagens gode 
kommunikasjon med kommunen må søkes opprettholdt. 

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?  

Dagens organisering har for vår del gitt et nært og godt samarbeid med kommunen. Vi har 
trygge og forutsigbare rammer, og så vidt vi ser oppfattes den jobben vi gjør som ordentlig og 
seriøs. Vi har bare hele stillinger, noe som gir oss bedre sjanser til årekruttere og beholde gode 
ansatte. Det vil være svært viktig å opprettholde det gode samarbeidet vi har i dag, for å være 
sikre på at kvaliteten på det vi leverer ikke blir dårligere. Det gjelder alt fra gravplassdrift til 
diakoni, ungdomsarbeid, trosopplæring og kirkelige seremonier. Vi anser risikoen for å svekke 
dette forholdet gjennom den foreslåtte endringen så stor at vi fraråder å etablere 
prostifellesråd. Vi foretrekker i stedet at arbeidsgiveransvaret legges til RDNK v/det enkelte 
bispedømme, og beholde de nåværende fellesråd. 

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 2Vi mener at modell 2 vil være den beste, så lenge det blir en god løsning på lokal 
daglig ledelse av de ansatte, siden den tar hensyn til den eksisterende linjen mellom biskop og 
prestetjeneste, men at arbeidsgiveransvaret legges på bispedømmenivå. 

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 bør foregå med stor lokal medvirkning, da lokal kjennskap til søkere er en fordel. 
Samtidig vil det være til hjelp å få med noen som er gode på intervju og tilsetting, slik at man 
får frem det som er nødvendig for å få så gode ansatte som mulig. 

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 

I kirken er vi ikke flere ansatte enn at det bør gå an å ansette alle i RDNK uavhengig av en evt. 
ny modell.  Det kan ikke være en stor sak å overføre dagens fellesrådsansatte til 
rettssubjektet og samtidig ikke gjøre store endringer i struktur og dagligledelse.Vi ser det som 
en fordel å få en arbeidsgiverlinje, i hovedsak fordi det er en fordel at alle ansatte som jobber 
sammen også har samme arbeidsgiver. Det kan være konfliktforebyggende, og i hvert fall 
gjøre det enklere å løse eventuelle konflikter.Erfaringene fra tilsvarende omstillingsprosesser 
i samfunnet tilsier imidlertid at resultatet lett i stedet kan bli mer topptung administrasjon og 
dårligere løsninger for distriktene.  

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. 

Vi ser det som en fordel å få en arbeidsgiverlinje, i hovedsak fordi det er en fordel at alle 
ansatte som jobber sammen også har samme arbeidsgiver. Det kan være 
konfliktforebyggende, og i hvert fall gjøre det enklere å løse eventuelle konflikter. Erfaringene 
fra tilsvarende omstillingsprosesser i samfunnet tilsier imidlertid at resultatet lett i stedet kan 
bli mer topptung administrasjon og dårligere løsninger for distriktene. 

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

I dagens fellesråd med blant annet ansvar for gravplass, vedlikehold av bygg, trosopplæring, 
diakoni og kirkemusikk er det så mange oppgaver som ikke har direkte med 
menighetsbygging å gjøre at det må være en todelt ledelse, en kirkelig og en «praktisk».Om 
dette skal være en kirkeverge og en prost, eller driftsleder og annen geistlig ansatt, må løses 
på en eller annen måte. Det er i hvert fall såpass mange rent administrative og praktisk 
rettede oppgaver at dette ikke kun kan legges inn under f.eks. en prost eller en kirkeverge. 

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 

På prostinivå blir ikke organisasjonen større enn at det bør gå an å ha en liten todelt ledelse. 
For en administrativ leder vil det bli vanskelig å lede prestene, og omvendt, en prost har 
(sannsynligvis) ikke nok kunnskap om bygninger, gravgård eller de andre områdene som ikke 
dreier seg om menighetsbygging og det indre liv i menighetene. Prosten bør ha nær kontakt 
med menighetene og prestene som i dag, og det øvrige arbeidet bør legges under kirkeverge 
/ driftsleder. 

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 behøver ikke å stilles nasjonale krav til den daglige lederen ut over medlemskap. 
Oppgavene er så mange og komplekse at det blir vanskelig. Det må også tas geografiske og 
demografiske hensyn. 

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?  
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Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi ser ingen grunn til å endre disse vel innarbeidede begrepene.  

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 et selvstendig 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 beholde arbeidsgiveransvaret for prestene. 

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 



 

Halsa menighet 

8 
 

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 

Høringsinstansen valgte å ikke gi noen kommentar til dette punktet. Da "Ingen kommentar" 
ikke var et alternativ, svarer vi "Vet ikke". 

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

Høringsinstansen valgte å ikke gi noen kommentar til dette punktet. Da "Ingen kommentar" 
ikke var et alternativ, svarer vi "Vet ikke". 

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

Høringsinstansen valgte å ikke gi noen kommentar til dette punktet. Da "Ingen kommentar" 
ikke var et alternativ, svarer vi "Vet ikke". 

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

Vet ikke 

Høringsinstansen valgte å ikke gi noen kommentar til dette punktet. Da "Ingen kommentar" 
ikke var et alternativ, svarer vi "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 

Høringsinstansen valgte å ikke gi noen kommentar til dette punktet. Da "Ingen kommentar" 
ikke var et alternativ, svarer vi "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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Slik vi leser det skal formålet være «Å vekke og nære» det kristelige liv i menighetene. Dette er 
menighetsrådets oppgave. Det bør ikke legges en slik formålsbestemmelse til et mer 
administrativt organ som prostifellesrådet. Dette organet vil sannsynligvis bli 
kommuneoverskridende, og for fjernt til mange av soknene. Det er soknenes oppgave å ivareta 
nærheten til det kristelige livet i menighetene. Rådet bør tilrettelegge for lokale organ på best 
mulig måte, og gi dem verktøy og muligheter til «å vekke ognære.» 

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 

Nei, ikke ut over det ansvaret de har i dag for å fastsette gudstjenesteliste ut fra forordning og 
frivillige ressurser. Menighetsrådene bør ikke pålegges flere oppgaver enn man allerede har. 

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 

Det må sikres en fortsatt deltakelse lokalt i alle 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?  

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 

 

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: Ja, det må velges av menighetsrådene, med en representant fra 
hvert råd. Slik kan man sikre lokalt eierskap til prostifellesrådet. Viktig at ikke store menigheter 
får større representasjon enn små. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Det bør være kommunal representasjon i prostifellesrådet, med møte- og talerett. Dette for å 
sikre at kommunene føler eierskap til rådet, og kan gi uttrykk for den enkelte kommunes 
mening i viktige saker. Det er viktig å beholde god lokal representasjon iprostifellesrådet. Det 
er viktig at sammensetningen av rådet blir slik at store sokn ikke får for stor makt. Viktig med 
fortsatt lokal medvirkning. 

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, med møte- og talerett. Dette for å sikre at kommunene føler eierskap til rådet, og kan gi 
uttrykk for den enkelte kommunes mening i viktige saker. 

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?  

Det er viktig å beholde god lokal representasjon i prostifellesrådet. Det er viktig at 
sammensetningen av rådet blir slik at store sokn ikke får for stor makt. Viktig med fortsatt lokal 
medvirkning. 

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 
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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?  

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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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. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Den lokale samhandlingen og nærheten er svært viktig for å kunne sikre fortsatt kommunal 
finansiering. Det vil være stor fare for at et for stort og fjernt prostifellesråd vil føre til liten vilje 
til å finansiere driften.  Vi er bekymret for at endringsforslaget vil kunne medføre svekket 
relasjon til kommunene, særlig i områder med anstrengt økonomi. 

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 4 Antall prostier i bispedømmet 2 

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? 

-Det er viktig at den tilhørigheten som medlemmene i dag forhåpentligvis føler til sin kirke og 
menighet opprettholdes. Hvis den overordnete strukturen blir for stor og fjern vil det bli en 
utfordring for både menighet og ansatte. Spørsmålet er imidlertidusedvanlig dårlig formulert. 
På den ene siden spørres det om hvilken grad vi mener at valget har pekt på de relevante 
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hensynene. På den andre siden skal vi angi hvor felevant vi mener det er. Et svar kan da tenkes 
å bli hhv. "1" eller "5", alt etter somhvordan vi tolker spørsmålsteksten. 

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 

Den oppleves som nokså hensiktsmessig. Vi aner nok at et prostifellesråd i vårt område vil få 
tyngdepunkt i Bodø. Vi er vant til å samarbeide på tvers av kommunegrenser, men ser samtidig 
at Bodø sannsynligvis har nok med seg selv. Det som kan være en løsning er at vårt fellesråd 
får utvidet sitt ansvarsområde til deler av de små nabokommunene, men da må det følge 
ressurser med det økte ansvaret og geografiske området. Det er også svært viktig at ikke de 
store menighetene får for stor innvirkning på det som avgjøres. 

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 dagens prosti er det ca. 70 ansatte utenom prestene. Dette er en liten gruppe sett i forhold til 
blant annet antall ansatte i kommunene vi arbeider i, så størrelsesmessig vil det ikke være 
noen utfordring å takle dette. 

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? 
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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   

Halsa er ett av tre sokn i Meløy kirkelige fellesråd, som i dag har 8 ansatte i kun hele stillinger. 
Vi har gravgårder med en svært høy standard, og 3 av 4 kirkebygg er i god stand. Vi leverer 
etter eget og innbyggernes inntrykk svært godt på seremonier og mener at vi blir oppfattet 
som ordentlige og seriøse i det vi gjør. Vi har stabile tilskudd til driften fra Meløy kommune, og 
har som en av få «etater» i kommunen fått foreslått økning i tilskuddet fra 2021 til 2022. Det vi 
helt klart kan bli bedre på er menighetsbygging og økning i besøkende til vanlige gudstjenester. 
Vi gjør et stort og godt arbeid innenfor barnekor, her har vi ca. 100 barn fordelt på de tre 
menighetene som hver uke deltar. Vi har også babysang og ungdomsklubb med god 
deltakelse. Vi håper og tror at dette på sikt kan øke besøket til gudstjenestene våre. 3 av våre 8 
ansatte er ansatt som kirketjenere / kirkegårdsarbeidere. De gjør en stor og god jobb med å 
holde gravgårdene i veldig god stand, og vi er stolte over den jobben de gjør. Etter vår mening 
er det en reell risiko for at kommunen overtar driften av gravgårdene hvis prostifellesrådet blir 
en realitet. Vi tror, som mange andre, at viljen til å finansiere driften blir mindre hvis tilskudd 
skal «sendes ut» av egen kommune. Det erfare for at tilskuddet kan bli redusert til et 
minimum, og at gravgårdsdriften tas over av kommunen. Det vil kunne føre til dårligere 
kvalitet på arbeidet med gravgårdene, da de ansatte nok ønskes brukt til oppgaver utenfor 
kirken. Samtidig oppleves det ikke at rapporten tar hensyn til det kommunene pålegges i loven 
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om tros- og livsynssamfunn. Her tenkes spesielt på det som står i §14: «Kommunen gir tilskudd 
til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. 
Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til 
gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende 
bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og 
organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis 
etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, 
diakoni og kirkemusikk inngå.»Halsa menighetsråd tror at viljen til å finansiere noe ut over det 
som foregår i egen kommune blir svært liten. Ordene «tilfredsstillende», «forsvarlig», og 
«tilstrekkelig» vil i beste fall bli gjenstand for tolkning, antakelig i vår disfavør. Hvorfor skal vi 
da gåinn for en slik endring som foreslått? Hva vil bli bedre på lang sikt? Det som også er 
tankevekkende, er rapporten fra Pwc. Her sies det en del om stordriftsfordeler. Innen ledelse 
og administrasjon er det beregnet at alle tre modeller gir samme besparelse, 174 MNOK per 
år, og ca 239 årsverk. Innen kirke- og gravplassdrift anslås besparelsen til 76 MNOK og om lag 
100 årsverk. Innenfor anskaffelser av varer og tjenester anslås besparelsen til 132 MNOK. Til 
sammen gir dette en besparelse på 382 MNOK, og ca339 årsverk. Det sies lite om dette i 
anbefalingene fra Müller-Nilsen-utvalget. Hvis Den Norske kirke ønsker å kvitte seg med så 
mange dyktige ansatte bør de kunne si det høyt og tydelig. Det er selvsagt slik at alle 
omorganiseringer i bunn og grunn dreier seg om besparelser, og færre ansatte. Vi tror ikke at 
kirken kommer godt ut av dette i forhold til anseelse. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Bodø Domkirkes 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: Arnt Sørensen, Leder 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?  

Bodin Menighetsråd er negative til å etablere et nytt kirkelig organ som går på tvers av 
offentlige finansieringskanaler, nærmere bestemt kommunegrensene og dermed også 
fordelingen av kommunenes rammetilskudd. Müller-Nilssen-utvalgets forslag om en 
fellesarbeidsgiverlinje og en samlet ledelse for alle ansatte i et felles arbeidsmiljø, vil etter 
Bodin menighetsråds syn kunne løses på andre og bedre måter uten å flytte ansvarsorganene 
bort fra lokal kommune. Med andre ord er det ikke avgjørende å etablereet prostifellesråd for 
å kunne forenkle kirkelig administrasjon, samt sikre likebehandling av ansatte i en felles 
arbeidsgiverlinje. I den grad man skal samarbeide over kommunegrensene, må dette være ut 
ifra et lokalt ønske og initiativ, noe også dagens ordning gir anledning til. 

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? 

Bodin menighetsråd mener at prostifellesrådet slik det er lagt fram av Müller-Nilsen-utvalgets 
rapport er liten grad svar på de utfordringer som kirken står overfor.a) det foreslåtte 
prostifellesrådet skaper distanse til egne kommuner og fjerner det tette samarbeidet som er i 
dag mellom kommune og fellesråd om hvordan kirken kan bidra til gode lokalsamfunn. b) det 
foreslåtte prostifellesrådet vil ta bort ressurser, beslutningsmyndighet og makt fra lokalnivået. 
Folkekirka lever i det lokale samspillet og må være godt til stede og integrert iavstand sitt 
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nærmiljø. Prostifellesråd skaper økt også fra sokn til fellesråd. c) det lokale kirkekontoret vil bli 
svekket hvis de kommunalt baserte fellesrådene og enkelte stillinger knyttet til dem trekkes ut 
av lokalkommunen.d) med prostifellesråd vil det reelle demokratiet svekkes for områder med 
store avstander og mange sokn. Det demokratiske engasjementet vil ikke kunne opprettholdes 
som i dag, og beslutninger vil måtte overføres til mindre utvalg og/eller administrasjonene, 
med økt byråkratisering som konsekvens. e) menighetsrådet vil svekkes hvis eventuelt 
prostifellesråd får overlappende formålsbestemmelser med menighetsrådet. f) 
sammenhengen mellom kirken lokalt, regionalt og sentralt blir både brutt og utnyttes ikke med 
flertallsforslaget fra Müller-Nilssen-utvalget. Prestetjenesten vil gå fra 1 arbeidsgiver i dag til 
100 – 150 forskjellige arbeidsgivere, som i utgangspunktet skal inneha full kompetanse for alle 
arbeidsgiverfunksjoner. Dette vil både kunne giutfordringer for å ivareta en helhetlig og 
enhetlig personalpolitikk for Den norske kirke, og vil være fordyrende. g) det er i dag 
betydelige rekrutteringsutfordringer for kirkelige stillinger. Ikke minst gjelder dette 
prestetjenesten. En oppsplitting avdet HR-/ og rekrutteringsarbeid, som i dag foregår på 
bispedømmenivå, vil svekke det strategiske rekrutteringsarbeidet. Der det tidligere ble lyst ut 
og rekruttert prester i et regionalt perspektiv, vil en prostirådsmodell bidra til økt konkurranse 
om desamme stillingene. Her vil de regioner som allerede i dag har rekrutteringsutfordringer 
bli den store taperen. 

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?  

 

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?  

Bodin menighetsråd støtter ikke forslaget om å etablere prostifellesråd som et nytt kirkelig 
styringsorgan. Etter vårt syn vil ordningen verken styrke soknet eller sammenhengen i kirken, 
og vil svekke folkekirken i mange distrikter. Ordningen vil medføreat det i mange folkekirkelige 
lokalsamfunn ikke blir tilstrekkelig nærhet til de som styrer kirkens ressurser, og de fleste 
steder vil dette skape en avstand mellom kirke og kommune, som igjen vil svekke lokalkirken. I 
prostier med store avstander og mange sokn vil man vanskelig oppnå samme 
lokaldemokratiske engasjement som i dagens ordning. I praksis vil beslutninger fort havne i et 
styre eller i administrasjonen. Ved oppdeling i flere mindre prostier i slike områder vil 
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gevinsten ved sammenslåtte stillinger bli liten, og kan vanskelig forsvare at en gir avkall på det 
forholdet til egen kommune som ligger i dagens fellesrådsområder. 

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 2Bodin menighetsråd ønsker ikke prostifellesrådsmodellen, men av de forslåtte 
modellene foretrekkes modell 2, der alle er ansatt i rDnk.Dette er en modell som kan gi en 
helhetlig kirke, likebehandling av ansatte, felles ledelse og arbeidsmiljø og best 
ressursutnyttelse. Hensynet til lokal forankring og tilpasning kan ivaretas gjennom vedtak om 
delegasjon og fullmakt. Dette er en modell som også kan anvendes med utgangspunkt i dagens 
kommunalt baserte fellesrådsområder slik at fellesrådene kan være organ for både soknet og 
rDnk. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

I vårt svar på dette punktet forutsettes det at alle skal være ansatt i rDnk. Bodin menighetsråd 
mener at tilsettinger i hovedsak bør skje lokalt gjennom en delegasjon fra bispedømmerådet, 
med menighetsrådsmedlem og tillitsvalgte involvert i tilsettingsprosessene. Merkantilt ansatte 
og kirkegårdsarbeidere kan tilsettes administrativt uten medvirkning av menighetsrådsmedlem 
tilstede,Når det gjelder lederstillinger bør stiftsdirektør, proster og kirkeverger tilsettes av 
bispedømmerådet. Prosten tiltrer fellesrådet ved tilsettinger i vigslede stillinger. Både 
innstillingsorgan og tilsettingsorgan settes sammen slik at aktuelle interesser er ivaretatt i 
arbeidet. Biskopen skal være representert for alle tilsettinger med krav om vigsling, samt for 
daglig leder/kirkeverge. 

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 

Ja. Bodin menighetsråd anbefaler at en i stedet for å innføre prostifellesråd viderefører 
dagens kommunebaserte fellesrådsområder som normalmodell. Videre anbefaler vi at 
fellesrådene gjøres til et fellesorgan både for soknene og for rDnk. Med et slikt fellesråd kan 
alle ansatte i lokalkirken, også prestetjenesten, legges under felles styring og ledelse. Vi 
mener at det også kan utvikles innstillings- og tilsettingsorganer som sammensettes slik at 
både lokale og regionale interesser ivaretas, på en slik måte at tilsettinger for alle ansatte i 
lokalkirken kan gjøres lokalt.  Müller-Nilssen-utvalgets modeller for arbeidsgivertilknytning og 
ledelse kan også anvendes for disse kommunebaserte fellesrådene. Vi legger til grunn at 
arbeidsgivermodell 2 (der alleansatte i Den norske kirke gis et grunnleggende 
tilsettingsforhold på nasjonalt nivå (formelt i rDnk)), bør velges når kirkeordningen fornyes. Vi 
legger også til grunn at en videreutvikling av ledelsesmodell 3, der en utvikler lokal ledelse 
etter samme samarbeidsmodell mellom embete og råd som en i dag har både på nasjonalt 
nivå og på bispedømmenivå, skal velges i utviklingen av kirkelig ledelse. Vi kan ikke støtte 
arbeidsgivermodell 1 eller arbeidsgivermodell 3, der arbeidsgivermyndighet i lokalkirken 
legges til 100-150 forskjellige kirkeenheter. Begge disse modellene innebærer en fortsatt 
oppsplitting av kirkelig arbeidsgiverarbeid som svekker sammenheng og gode 
helhetsløsninger. Vi mener også at hverken ledelsesmodell 1 (der prosten blir en fageksperti 
daglig leders stab) eller ledelsesmodell 2 (der fellesrådsorganet avgjør om det skal tilsettes en 
prest/prost eller en administrativ leder som daglig leder) ivaretar den balansen mellom 
embete og råd som har preget ledelsen av Den norske kirke til nå, og som bør legges til grunn 
videre. Bodin menighetsråd mener ledelsesmodell 3 vil være den modellen som best styrker 
den nødvendige både faglige og administrative ledelsen i kirken.  Med arbeidsgivermodell 2 
kan noen arbeidsgiverfunksjoner fortsatt ivaretas på bispedømmeplan: hos biskopen bør det 
ligge et ansvar for overordnet kirkefaglig/teologisk ledelse av de arbeidsoppgaver som gjør 
kirke til kirke. På bispedømmenivået kan det foretas tilsetting av stitftsdirektør, prost og 
kirkeverge. Videre kan det ligge oppgaver knyttet til HR-støtte, overordnet HMS-håndtering, 
konflikthåndtering og disiplinærsaker, samt overordnet ansvar for kompetanseutvikling. Vi 
støtter at det arbeides videre med hva som ligger i biskopens tilsyn, og at det utvikles felles 
saksbehandlingsregler også for slike forhold. Og, vi støtter en videre gjennomgang av hvilke 
arbeidsgiverfunksjoner som bør ligge til rådsorganet. Vi finner det naturlig at det i en slik 
modell også ligger noen arbeidsgiverfunksjoner i biskopens ledelsesoppgaver.  Vi er bevisst at 
Norge er mangfoldig, og at det kan være steder der en prostifellesrådsmodell oppleves 
hensiktsmessig. Vi mener derfor at det på frivillig basis, der det oppleves hensiktsmessig, kan 
stimuleres til samarbeid om fellesråd eller om sammenslåing av stillingsressurser.  

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 
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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 

Bodin menighetsråd mener modell 3, men der fellesrådene i utgangspunktet følger 
kommunegrensene som i dag, er den beste modellen for daglig ledelse.Ledelse i kirken bør på 
alle nivåer utøves som en delt ledelsesmodell mellom det som tradisjonelt er benevnt som 
«embete og råd». I alle stillinger i kirken vil det være et kirkelig, teologisk element, som 
knytter seg til at dette er en kirkelig stilling. Bærerne av den særskilte kirkelige tjeneste («det 
kirkelige embetet»), som i kirkens bekjennelse er tydeliggjort i den Augsburgske konfesjon 
artikkel 5, har ansvar for at kirken formidler evangeliet. Dette innebærer på alle nivåer også 
et ledelsesansvar. Slik preses sitter i Kirkerådet, biskopen sitter i bispedømmerådet og 
soknepresten sitter i menighetsrådet, kan prosten fortsatt sitte i fellesrådet, med et ansvar 
for teologisk ledelse i det aktuelle fellesrådsområdet. 

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 

se svar 11 

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 settes som krav at daglig leder er medlem, samt har et sterkt engasjement for kirkens 
budskap, samt identifiserer seg med og deler visjonen for Den norske kirke. Bodin 
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menighetsråd forutsetter at modell 3 (delt lederansvar) legges til grunn. Det vil også være en 
fordel at daglig leder har kompetanse innenfor økonomi administrasjon og ledelse. Det kan 
være både gjennom utdanning og erfaring.  I en modell der daglig leder/kirkeverge skulle 
være overordnet stillinger knyttet til «embetet», noe som Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
ikke støtter, bør denne inneha kirkefaglig kompetanse og bekjennelsesplikt. Dette vil 
imidlertid gjøre rekrutteringstilfanget av ledere smalere, noe kirken som organisasjon ikke er 
tjent med. 

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 

Bodin menighetsråd mener titlene «prost» og «kirkeverge» bør beholdes.  Dette er etablerte 
kirkelige titler og som også viser vår egenart som trossamfunn.  

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? 

Bodin menighetsråd mener biskopen bør være definert som øverste leder av prestetjenesten 
og andre vigslede/kirkefaglige stillinger i bispedømmet. Det må også presiseres i 
kirkeordningen at biskopen har tilsyn med hele trossamfunnet, alle ansatte og råd.Ien 
eventuell prostifellesrådsmodell må biskop få myndighet til å innkalle tilsatte til møter, 
fagsamlinger og samtaler. Til dette må det også følge tilstrekkelig økonomi til å dekke utgifter 
i forbindelse med innkalling etc. Myndigheten til å sanksjonere,for eksempel suspendere eller 
frata ordinasjon eller vigsling eller gi bindende pålegg, må tydeliggjøres ytterligere i 
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kirkeordningen. I tillegg kan man se for seg at biskop/bispedømmenivået ivaretar visse 
støttefunksjoner overfor fellesrådene for HR regionalt.Bodin menighetsråd mener biskopen 
bør være definert som øverste leder av prestetjenesten og andre vigslede/kirkefaglige 
stillinger i bispedømmet. Det må også presiseres i kirkeordningen at biskopen har tilsyn med 
hele trossamfunnet, alle ansatte ogråd. 

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 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Bodin menighetsråd anser at biskopen skal føre tilsyn, veilede og inspirere, føre en faglig-
teologisk ledelse av den vigslede og ordinerte tjenesten, bidra til samordning av kirkelig 
virksomhet, legge til rette for kompetanseutvikling og annet hr-arbeid,forordne 
gudstjenester, visitere sokn, ordinere og vigsle, gi særskilte dispensasjoner til kirkeligtjeneste 
og deltakelse og gi bindende pålegg og frata vigslede og ordinerte rettigheter når det er 
nødvendig. 

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 

- 



 

Bodin Menighet 

26 
 

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 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bodin menighetsråd anser at bispedømmerådets oppgaver, slik det også kommer fram av 
dagens kirkeordning, er å bidra til å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og fremme 
samarbeid mellom råd og andre grupper i bispedømmet.Videre skal bispedømmerådet arbeide 
strategisk med utvikling av bispedømmet, ivareta de oppgaver man gjennom kirkeordningen er 
pålagt, samt støtte, veilede og gi råd til soknene etter behov, både innen kirkefaglige-, 
økonomiske-, HR-/personalpolitiske- og juridiske spørsmål, bidra til kompetanseutvikling og 
sterk faglig kompetanse i kirka. Tilskuddsforvaltningen bør fortsatt ligge på 
bispedømmerådsnivå, samt videreutvikles for å ytterligere synliggjøre bispedømmerådene 
som et regionalt strategisk ledd, som støtter opp under fellesrådene og som er bindeleddet 
mellom kirken lokalt og nasjonalt.Bispedømmerådet bør også ivareta et tilsettings- og 
personalmessig ansvar for proster, kirkeverger/daglig leder, spesialprester og staben ved 
bispedømmeadministrasjonen.Dersom nødvendig utifra lokale forhold i fellesrådene, kan også 
ansettelse av prest foregå på bispedømmenivå, noe som kan fastsettes i en delegasjon mellom 
bispedømmerådet og fellesrådene. 

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? 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? 

Ja 

Bodin menighetsråd mener at prinsippet om at menigheten har ansvaret for områder som ikke 
er lagt til andre organer i kirken fortsatt bør være det førende, og at det derfor ikke er 
nødvendig å spesifisere noe som allerede ligger i menighetsrådets formålsparagraf. Med andre 
ord mener Sør-Hålogaland bispedømmeråd at menighetsrådets ansvar inn mot gudstjeneliv og 
kirkelige handlinger bør være som i dag. 

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 

Ja. Det bør nedfelles i kirkeordningen at hvert menighetsråd oppnevner et fast medlem som 
tiltrer innstillingsorganet ved tilsettinger i stillinger som arbeider i det berørte sokn. 
Sammensetning av slikt organ, og innflytelse for det enkelte menighetsråd,må utredes videre. 

 

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?  

Bodin menighetsråd mener at dagens fordeling av oppgaver mellom menighetsråd og fellesråd 
er fornuftig. En endring av dette bør utredes nærmere avhengig av hvilken modell for kirkelig 
organisering som det landes på. 

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 
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  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. Bodin menighetsråd mener at et eventuelt prostifellesråd bør 
velges av menighetsrådene slik fellesrådet velges i gjeldende ordning. 

 

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, med møte- og talerett. Dette er en viktig link mellom kirken og det politiske miljøet i 
kommunene. Det vil være svært uheldig dersom noen av kommunene i prostiet ikke får 
møte- og talerett i prostifellesrådet. 

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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Ved en eventuell innføring av prostifellesråd vil disse få et vesentlig større antall medlemmer 
enn dagens fellesråd. Mange medlemmer i organet gir nye utfordringer for dynamikken ved 
gjennomføring av møtene. For det enkelte sokn vil flere medlemmer i prostifellesrådet 
medføre mindre innflytelse. Nettopp denne problemstillingen mener Bodin menighetsråd er 
det viktigste argumentet for at det ikke bør etableres prostifellesråd som et folkevalgt organ. 
Vpr landsdels geografi, med store avstander og krevendekommunikasjonsstrukturer og med 
typisk folkekirkelige menigheter, som har sin identitet og interesse knyttet til egen menighet 
og kirke, gjør prostifellesrådmodellen lite tjenlig. 

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 

- 

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? 

Nei 

Nei. En vekting utelukkende ut fra antall medlemmer vil kunne svekke Den norske kirke som 
folkekirke. Det vil ikke tjene folkekirken at de deler av landet med relativt få antall innbyggere 
eller som har svak eller negativ befolkningsvekst også får mindreinnflytelse i kirkemøtet. 

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

 

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

Nei. Bodin menighetsråd mener dagens ordning med at prestene velger en representant til 
bispedømmeråd og Kirkemøte fra hvert bispedømme må videreføres. Dette ivaretar balansen 
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mellom det som er tradisjonelt benevnt som embete og råd i kirka og de ansattesdemokratiske 
rett til å være valgbare og representerte. 

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. Bodin menighetsråd mener dagens ordning med at de lek kirkelig tilsatte velger en 
representant til bispedømmeråd og Kirkemøte fra hvert bispedømme må videreføres. Dette 
ivaretar de ansattes demokratiske rett til å være valgbare og representerte. 

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?  

 

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 
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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?  

 

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?  
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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 

Bodin menighetsråd mener at en eventuell innføring av prostifellesråd vil svekke kirken særs 
viktige relasjonen til kommunen. Nettopp denne kontakten mellom kommune og kirke er 
særdeles viktig i et vår landsdel der båndene mellom kirken og lokalsamfunn står sterkt og der 
kirkens identitetsskapende funksjon er vesentlig for lokalsamfunnets fellesskap, forankring og 
livsoppfostring. Samtidig settes den kommunale finansieringen i spill når man går på tvers av 
de offentlige finansieringskanalene. 

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 
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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 

- 

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?  
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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?  

 

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 

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

Bodin menighetsråd er kritisk til hvordan høringsprosessen er lagt opp. Det er uheldig om 
parallelle utredninger om sentrale temaer knyttet til kirkelig organisering ikke kommer på bred 
høring. For flere av høringsspørsmålene knyttet til biskopens rolle og til menighetsrådets rolle 
og inndeling av prostier, foreligger det ikke utredningsgrunnlag for hverken spørsmålene eller 
mulighetene til å gi kvalifiserte svar. Videre er det uheldig at så få kommuner har svart på 
høringen, som for deres del hadde fristden 15. oktober, da kommunenes menig bør vektlegges 
tungt i det videre arbeidet med kirkelig organisering. Det er uheldig å sende ut en slik 
omfattende høring i et tidsrom som sammenfaller med kommunenes eget budsjett- og 
økonomiplanarbeid, med andre orden periode på året da størstedelen av kommunenes 
strategiske kapasitet er opptatt med store interne prosesser knyttet til planlegging og 
tilpasning til overordnede budsjettrammer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra RØST MENIGHETS OG KIRKELIG FELLESRÅD 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Bodø domprosti 
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: Gitte Bergstuen/ Hilde -Beate Johansen, sogneprest og 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?  

På Røst bor det  480 mennesker. Det er et sårbart og isolert lite samfunn  ytterst i Lofoten.Ofte 
sliter vi med rekruttering til stillingene våre. Et felles kirkelig organ på prostinivå vil kunne være 
en ressurs om vi ikke får folk til stillingene våre. Dette kan også løses på andre måter, feks med 
et interkommunalt samarbeid med Bodø. 

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 er redd for at vi blir nedprioritert i forhold til mer folkerike områder når det gjelder å få 
ressurser både når det gjelder økonomi og mennesklige ressurser. Vi er redd for at det vi har 
klart å bygge opp de siste årene, skal bli revet ned. 

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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Siden Røst ligger så isolert til så må vi ha lokalt administrative 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?  

Det er kostnadskrevende å drifte en kirke som ligger så langt fra fastlandet 
(reise,oppholdsutgifter og faktisk medgått arbeidstid) Dette må det taes høyde for i 
budsjettene. 

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 synes det er vanskelig å se konsekvensen av de ulike modellene. Vi ønsker 
oss en felles arberidsgiver for alle kirkelige ansatte. 

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: 
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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? 

 

 

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 

Modell tre sikrer at vi får at vi får inn den kompetansen som skal til for  å drifte kirke. 

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 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

-Medlem i kirken-utdanning innen kirkelig 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 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?  

 

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 

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? 

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. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

vi ønsker at biskopen skal ha arbgiveransvar 

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? 

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? 

Ja 

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? 

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?  

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 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 

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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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?  

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 

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?  
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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 i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

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 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 



 

RØST MENIGHETS OG KIRKELIG FELLESRÅD 

46 
 

 

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 1 

Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 1 

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? 

Mulighet for offentlig kommunikasjon og naturlig samarbeidpartnere i forhold til \samarbeid 
som allerede eksisterer 

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?  

 

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 
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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 

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 

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

Røst er et et unikt samfunn når det kommer til beliggenhet. Dette må det taes hensyn til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Saltstraumen sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Bodø 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: Aud Bergquist, 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?  

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?  

 

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? 

Ja 

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 

De ordningene som finnes i dag, må nedfelles i de nye kirkeordningene eller i annet kirkelig 
regelverk. 

 

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?   

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 

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 



 

Saltstraumen sokn 

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Fore og Meløy menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Bodø 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: Gudveig Haugland, 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?  

Fordeler og muligheter med et prostifellesråd er at det blir samme myndighet som tilsetter alle 
ansatte i sognet. Videre vil personalansvaret ligge i et fellesskap for alle, der en må forvente at 
personalsaker blir behandlet av profesjonelle ansatte. 

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? 

Ulempen for vårt sogn er at det er lange avstander, da en kan regne med at et prostifellesråds 
administrasjon blir i tilknytning til dagens bispedømmeråd, her Bodø. Risiko for at det blir få 
møter i løpet av året og at saker tar lang tid å få behandlet. Videre er vi redd for at forholdet 
mellom menighetsrådet og kommunen blir borte etter hvert. 

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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Det må gå an å delegere ansvar til en kontorleder per kommune, samt ha en folkevalgt 
politiker fra kommunen med i prostifellesrådet. 

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?  

Prostifellesrådet kan ikke erstatte dagens Kirkelige fellesråd fullt ut, da det er alt for mange 
oppgaver som må ivaretas av lokale ansatte. Hva rådet kalles kan være det samme, men vår 
kommunes tre sogn bør ha en felles arena, gjerne et felles organ. Prostifellesrådet kan ha saker 
med tilsetting av både prest og øvrig personell samt personalansvar for disse. Det må i alle 
tilfelle utarbeides en klar avtale om de enkeltes ansvarsområde med tydelige linjer oppover og 
nedover i systemet. 

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 der prostifellesrådet har ansettelser og personalansvar for alle ansatte med 
rettssubjekt Den norske kirke. Vektlegger spesielt personalansvar ved konflikter. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ansettelser med innstilling fra menighetsråd og et eventuelt organ på kommunenivå. 

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 

Vi ser for oss at modell 2 eller modell 3 vil være best. Det er uansett veldig viktig at 
rollefordelingen mellom prost og kirkeverge vil være veldig tydelig. 

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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Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
I tillegg må daglig leder ha formell økonomikunnskap, datakunnskap, kjennskap til lover som 
må følges, både innenfor kirken og andre lover som følger offentlig saksbehandling. 

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 

Titlene bør endres etter innholdet av det arbeid de skal utføre. Hvis prostens 
arbeidsoppgaver i stor grad forblir de samme, kan tittelen prost fortsatt være tjenlig, da det 
geografiske området forblir det samme. Den andre stillingen bør få en ny tittel.  

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 tenker det viktige i en leder- og tilsynsrolle er å se mennesker, å se forholdene de arbeider 
under, å se forskjell på store menigheter og små menigheter med hensyn til ressurser. Videre 
å vurdere nye muligheter med dagens teknologi. 

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

Arbeidsgiveransvar - se neste spørsmål 
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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 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar. Det må være en naturlig følge av 
tilsynsrollen til biskopen. Et øverste organ i tvistesaker kan i enkelte tilfeller være nødvendig. 

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

 

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

Tilsyn. I større grad enn det som utføres i dag. Det bør være rutine i tilsynet, minst en gang i 
hver 4-års periode. I dag er det flere menighetsråd/fellesråd som aldri har hilst på biskopen 
gjennom en 4 års periode. Biskopen bør kjenne sine medarbeiderepå lokalt plan. 

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. 2 
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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 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

En av de sentrale oppgavene for bispedømmerådene må være å inspirere menighetsrådene og 
arbeide for at menighetene får midler og muligheter til å kunne utføre sitt arbeid i 
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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

I tillegg til foreslått formålsbestemmelse er det viktig at det spesifiseres ansvar for tilsetting, 
personalansvar og budsjettansvar. 

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: 
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Storfellesråd 

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 

Ikke et ansvar, men et samarbeid mellom menighetsråd og prest. Presten bør ha hovedansvar 
for gudstjenesten. 

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 menighetsrådene som kjenner best til hva/hvilket arbeid som skal gjøres. En innstilling 
fra menighetsrådet må veie godt i prosessen med 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?  

Forvaltning av trosopplæringsmidlene bør ligge hos menighetsrådene. 

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

Av de oppgaver vårt menighetsråd forvalter kan vi ikke si at det er noe som bør over i 
prostifellesrådet. 

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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vi tenker at det vil bli mange råd og møter å forholde seg til, slik det er. Dagens ordning, der 
man kan kalle inn til et slikt møte ved behov tror vi 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: De som har sagt ja til å stille til valg bør og være i de organ som 
omfatter kirkens arbeid og organisering. 

 

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 

Ingen kommentar 

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

Menighetsrådet er delt i dette spørsmålet. Vi mener alle at det skal være kommunal 
representasjon. Noen mener at de kommunale representantene bør ha full stemmerett, 
andre mener at de bør ha stemmerett bare i saker som angår dem, men ikke bør ha det i 
foreksempel tilsettingssaker, eller saker som omhandler teologiske eller liturgiske spørsmål. 
Menighetsrådet er delt på mitten i denne saken. 

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

Menighetsrådets sammensetning som tidligere + en tilsatt som administrativ hjelp. Det kan 
være ei stilling som samtlige menighetsråd i kommunens sogn kan støtte seg 
til.Sammensetning av prostifellesråd kan vanskelig bli på annen måte. Hver valgte medlem må 
ha en eller to vararepresentanter som til enhver tid er orientert om sakene i prostifellesrådet. 

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 
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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? 

Nei 

Det er ikke nødvendig. Det kan være et bestemt antall fra hvert bispedømme. Det vil bli mest 
rettferdig. Ved avstemming i saker har hvert bispedømme likt utgangspunkt.Det blir ikke rett 
at det er de folkerike bispedømmene som skal avgjøre saker for alle bispedømmer. 

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

 

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

Klart presten må være med. Han skal følge opp vedtakene som blir gjort og er nærmest 
menighetene. 

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

 

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

Tilsatte er også vanlige medlemmer, med litt bedre kjennskap til organisasjonen på hver sitt 
felt. Det kan være en stor fordel. 

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 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. 

5 

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? 

Nokså hensiktsmessig 

Kommer ant på mandat hvor hensiktsmessig det er. 

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?  

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 

 

 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.Et organ på høyere nivå tar felles arbeidsgiveransvar og personalansvar for alle tilsatte, samt 
budsjettarbeid. Men det viktigste er arbeids- og personalansvar.2.Et organ i hver kommune 
med en administrasjon med kontorleder og sekretær.3.Leder må ha merkantil og administrativ 
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utdanning med gode datakunnskaper, saksbehandling og kjennskap til lovverk. 
4.Menighetsrådet har ansvar for arbeidet innenfor menigheten i fellesskap med prester samt 
spørsmål som kommer vedrørende vedlikehold og utearbeid på kirkegårdene og kirkene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Innstranden menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Bodø 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: Guro Øydgard, Leder av 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?  

Etablering av et felles arbeidsgiverorgan vil (i ulik grad for de ulike modellene) gi mer 
fellesarbeidsgiverforhold, styring og ledelse for de som arbeider sammen lokalt. En slik løsning 
kan gigrunnlag for flere heltids/større stillinger, mer tverrfagligsamhandling og økt 
samletledelseskapasitet. Det vil også være et potensiale for stordriftsfordeler og lavere 
kostnader påenkelte områder. På noen området kan det gi grunnlag for et større fagmiljø, 
f.eks. innen kirkebygg oggravplassforvaltning 

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 kan føre til større avstand mellom soknet og de som tar avgjørelsene, som kan 
fåbetydning for rekruttering og tilhørighet.Fare for svakere forhold til kommunen, hvis 
kommuneoverskridende prosti, som kan slå negativt utmed tanke på bevilgningene. 

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

 



 

Innstranden menighetsråd 

78 
 

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 2Ingen kommentar 

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

6 mot 1 stemmer. Mindretall fremhever fordelen med det kjente slik det er i dag. 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetene/soknene bør sikres representasjon i ansettelsene, uansett modell. 

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: 



 

Innstranden menighetsråd 

79 
 

 

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 

Lederkompetanse og kirkefaglig forståelse/kunnskap viktigere enn om noen har en spesifikk 
utdanning/ordinasjon. 

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

5 stemmer for modell 2, og 2 for modell 3. Alle er enig om at lederkompetanse og kirkefaglig 
forståelse/kunnskap viktigere enn om noen har en spesifikk utdanning/ordinasjon. Mens 
mindretallet fremhever ulike roller likere det vi har i dag, og de som stemmer for modell 2 
fremhever tydeligere arbeidsfordeling også ift faglig ansvar. 

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 

Du må være medlem, i tillegg er lederkompetanse og kirkefaglig forståelse/kunnskap 
viktigere ennom noen har en spesifikk utdanning/ordinasjon. 

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? 

Biskopens synlighet ute i soknene er viktig. Tilsynsordningen bør videreføres, og ev styrkes.Se 
på hva det skal føres tilsyn med. 

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? 

Biskopen bør ha god oversikt over og kjennskap til det lokale menighetslivet.Viktig å 
opprettholde det faglige støttearbeidet overfor prestene. 

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 

kommer an på modellen som velges. 

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

5 

 



 

Innstranden menighetsråd 

82 
 

 

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

Vet ikke 

Biskopen bør ha god oversikt over og kjennskap til det lokale menighetslivet. 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Forvalting av statlige overføringer.Vi er usikre på dette. 

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: 

Avhenger av den geografiske enheten det representerer 

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 

Dette kan være positivt for et lokalt engasjement. 

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 

Rollene må være tydelig kommunisert og avtalt. 

 

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, da dette bidrar bl.a. til å understreke at prostifellesrådet er et 
organ som opptrer på vegne avalle sokn i prostiet. Av samme grunn forutsettes alle sokn å 
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 



 

Innstranden menighetsråd 

85 
 

 

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 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 

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?  

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 

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 lite hensiktsmessig 

Nokså lite hensiktsmessigDagens prosti er for stort for å opprettholde gode nære bånd til sokn 
og kommuner. 

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? 

Respekt for geografi og transportlinjer er avgjørende. Lokale samhandlingsmønstre og andre 
lokaleforhold som gir naturlige samarbeidsenheter må også tas hensyn til. 

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? 

Samisk kirkeliv må ivaretas på en god måte i planer og strategiske dokumenter. Ingen 
konkreteforslag. 

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? 

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 Skjerstad og Misvær menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Domkirken 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: Liv Nome Sivertsen, 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?  

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 vil bli en vanskelig situasjon i forhold til lokale myndigheter på kommunalnivå- både 
økonomisk og for tilsatte. 

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? 

Vi kan ikke se noen tiltak som kan redusere de uheldige konsekvensene. 

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?  

Menighetsrådet er i mot å etablere prostifellesråd, og foreslår å beholde dagens 
fellesrådsstruktur. Innenfor dette bør det være felles arbeidsgiver. 

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

Stemmetall 6-1. Begrunnelse: Ønsker ikke felles arbeidsgiver. 

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 merknadEttersom menighetsrådet går inn for at dagens fellesrådsstruktur bør 
videreføres, men med èn arbeidsgiverlinje passer ingen av de 3 modellene inn. 

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

6-1 Mindretall mener det bør være to arbeidsgiverlinjer 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ved vanlig utlysning, og ved tilsetting i fellesrådet. 

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

6-11 stemte blankt 

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 

Tilsetting i fellesråd, så nært menighetene som mulig, for å gi lokalt eierskap til ansettelses-
prosessene.  

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? Nei 

6-1Som i dag 

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 

Menighetsrådet går inn for å videreføre dagens fellesrådsstruktur. men med felles 
arbeidsgiver. 

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

6-1Ønsker ikke felles arbeidsgiver 

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 endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Kirkeverge må beholdes"Prost" bør tas helt ut, ettersom MR ikke ser behovet for 
prostifunksjonen når det blir èn arbeidsgiverlinje i dagens fellesrådsstruktur.  

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

6-1Mindretall mener prosten fortsatt skal være der. 

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 skal ikke ha arbeidsgiveransvar for fellesrådstilsatte (heller ikke prestene), men ha 
tilsynsfunksjon og tettere kontakt med alle de tilsatte gjennom egen fagstab. 
Inspirasjonsarbeid for alle kirkeansatte blir en viktig oppgave. 

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

Virkemiddel: Møtes oftere "ansikt til ansikt"med kurs og veiledning 

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 
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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? 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 

NB! Viktig med tydelig forbindelse, men istedet for prost gjelder menighet og ledelse i 
fellesrådet- 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Høringsinnstans for fellesrådet. 

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

5 

Ja, selvfølgelig 

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? 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 
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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 

Involvering, ansvarliggjøring og eierskap 

 

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 

Nei, spesifiser hvorfor 

MR går ikke inn for å opprette prostifellesråd. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 

MR har i denne undersøkelsen sterkt gått inn for å opprettholde dagens fellesrådsstruktur, 
men med felles arbeidsgiverlinje. Man vil da unngå problematikken med å forholde seg til flere 
kommuner. . 

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

6-1Mindretallet ønsker ikke felles arbeidsgiver. 

 

  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 
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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? 

MR mener at dagens struktur for fellesråd må opprettholdes som arbeidsgiverorgan for alle 
kirkeansatte. 

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

6-1Ønsker ikke felles arbeidsgiver. 

  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?  
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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   

MR mener at hovedtyngden av ressurser i kirkens arbeid må kanaliseres nærmest mulig 
menighetene. Det er der kirkelivet lever.  Fellesråd innenfor kommunegrensene, som opplever 
at de er små og svake, kan selv velge å søke samarbeid med nærliggende fellesråd. Én 
arbeidsgiverlinje bør kunne betjene alle ansatte. Det er vanskelig å forstå hvorfor prester 
trenger to nivåer over seg. ( Prost og biskop) 

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

6-1Mindretall ønsker to arbeidsgiverlinjer. 
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Høringssvar fra Kjerringøy menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Domprostiet 
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: Ivan Pareli Sommerseth Henningsen, medlem 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?  

Fordeler: Med god ledelse kan man få bedre og mer fleksibel bruk av personressurser i 
prostiet, særlig på fellesarrangement. 

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 og risiko: Enda større avstand fra menigheten til der hvor ressurser styres, enn i dag 
som et lite sokn i utkanten av en kommune. Risiko for at ansatte må betjene flere menigheter, 
og at tilhørighet og relasjonsbygging vil lide. Kan føre til en fragmentert tjenesteproduksjon i 
stedet for bygging av gode fellesskap i trosopplæring, diakoni og gudstjenester. Som alle 
sentraliseringsprosesser vil det sannsynligvis føre til at små menigheter i utkanten vil 
nedprioriteres enda mer enn i dag. Fra å ha 1stemme av 8 i dagens fellesråd, vil vår menighet 
bare ha 1 stemme av 13. Allerede nå opplever vi som liten utkant-menighet at tjenester og 
tiltak hos oss lettest kan avlyses av dem som forvalter ressursene, hvis noe skjer. Det er også 
stor risiko for atkommuner vil føre mindre forpliktelse til å bidra økonomisk til et organ som er 
plassert utenfor egen kommune. Dette vil særlig gjelde de små kommunene som vil oppleve at 
deres egen kirke- og kirkegårdsadministrasjon legges ned, arbeidsplasser blir borte,mens de 
skal betale like mye. Sannsynligheten er stor for at mange av disse kommunene vil velge å 
overta kirkegårdsdriften selv, og kun skyte inn et minimumsbeløp til drift av kirkene. 
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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? 

Menighetene kan etablere egne kirkekontorer i hver kommune/store sokn, med egen 
administrasjon til kirkegårdsdriften og med råderett over en fastsatt mengde person-ressurser. 
Da kan de også beholde nær kontakt med egen kommune. Men da forsvinner en eventuell 
økonomisk fordel ved sammenslåing og sentralisering. 

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?  

Ingen merknad 

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

Ingen merknadAlle 3 modellene er en svekkelse av dagens kvalitetssikrede ordninger, sikring 
av tilsettinger av prester, nærhet til og opprettholdelse av økonomi fra kommunen og felles 
ordninger i Den norske kirke. Ingen av ordningene vil øke vårt lille sokns muligheter for 
innflytelse. Vi er også svært redde for at kirken vil bli splittet i 100 forskjellige og selvstendige 
enheter, og at Den norske kirke som nasjonal kirke vil svekkes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Diakoner, kantorer, kateketer/menighetspedagoger og prester bør tilsettes i bispedømmet, i et 
tilsettingsorgan sammensatt av biskop, prost, kirkeverge/direktør, en tillitsvalgt og to 
folkevalgte fra menigheten (e). Øvrige ansatte, kirketjenere, gravplass-personell og 
administrativt ansatte bør tilsettes i et tilsettingsorgan med prost, kirkeverge/direktør, 
tillitsvalgt og to folkevalgte fra menigheten (e). 

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. Alle kan være ansatt i bispedømmet, med tjenestested i ett eller flere fellesrådsområder. 
Gir fleksibilitet for forflytning, karrieremuligheter, tilgang til vikarer osv. God lokal felles 
ledelse må utvikles. En slik modell vil spare mye penger i administrasjon, ved at man slipper å 
bygge opp nye, store og kostbare administrasjoner i alle prostier, samtidig som beholder en 
nasjonal kirke og ikke utvikler 100 helt selvstendige kirker, med egne ordninger for alt fra 
økonomi til HMS.  

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. 

Hvis ikke vårt forslag på A følges opp, vil vi heller beholde dagens ordning. Det er en 
økonomisk og personalmessig besparelse. De små fellesrådene i dag driftes ikke dyrt – ofte er 
kirkeverge en delt stilling kombinert med kirketjener eller diakon, og nært på oppgaver. 
Alternativt kan det legges godt til rette for at små fellesråd kan kjøpe HMS og økonomi og IT 
fra et større nabo-fellesråd, et såkalt «verts-fellesråd». Oppbygging av dyre, profesjonelle 
arbeidsgiver-etater i alle prostier vil koste langtmer enn dagens modell. En omorganisering 
som den som foreslår kommer til å koste utrolig mye penger og personell-ressurser. Kirken 
kan ikke regne med økte ressurser – det betyr at en større del av ressursene vil gå til 
oppbygging av administrative enheter. Kirken har ca. 6000 ansatte – ikke flere enn et sykehus 
eller en fylkeskommune, organisasjoner som fint klarer å drifte en modell hvor alle har 
samme arbeidsgiver sentralt og likevel nærhet og ledelse i lokal skole eller avdeling. Viktigere 
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enn felles arbeidsgiver er felles digitale plattform, og andre felles-løsninger som letter 
samhandling lokalt, regionalt og sentralt. 

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 av dem. Prostiet er for langt fra soknet til å få til strategisk ledelse lokalt, og for 
desentralisert og for frikoblet fra Den norske kirke nasjonalt til å kunne være rekrutterende. 
Det vil oppleves sentralisert sett fra soknet, og fragmentert forkirken som nasjonal størrelse. 

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 

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

Den som styrer ressursene, styrer virksomheten. Hvis biskopen har tilstrekkelige midler til å 
innkalle ansatte, kan noe styres gjennom det. Biskopens bindende pålegg har liten praktisk 
konsekvens. 

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? 

Påse at kirken fortsatt er en luthersk kirke, at det som forkynnes og undervises er i tråd med 
kristendommen og vår kristne tradisjon og forordne gudstjenester. Biskopen må bidra til å 
holde kirken samlet i en nasjonal, gjenkjennelig kirke. Biskopens stabmå ha nok faglige 
ressurser til å kunne være aktuell rådgiver på fagfeltene teologi, kirkemusikk, diakoni og 
trosopplæring. Kulturen i bispedømmene er svært forskjellig, og faglig rådgivning må derfor 
finnes regionalt og kan derfor ikke samles i Oslo. 

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 

. I en tilsettingsgruppe med en tillitsvalgt, 2 fra menighetsrådet, prost og 
kirkeverge/direktør. 

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? 

For menighetene i bispedømmet: Være et talerør overfor Den norske kirke på prioriteringer, 
engasjement og regionale utfordringer. For Den norske kirke: Omsette sentrale føringer og 
prioriteringer til bispedømmets egenart og menighetenes ulike profiler ogvirksomhet. 

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? 

Nei 

Nei. Det blir et for stort ansvar for vanlige folk i menighetsrådet. Kan gjøre det vanskelig å 
rekruttere folk til å stå på liste til valget. Menighetsrådet har allerede myndighet over lokal 
ordning, frivillige osv. 

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. Alle ansettelser bør skje i en tilsettingsgruppe med en tillitsvalgt, 2 fra menighetsrådet, 
prost og kirkeverge/direktør. 

 

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 bør får mer myndighet over økonomi og personalressurser lokalt. I dag styres 
alt av fellesrådet, og ofte av fellesrådets stab. I et prostifellesråd vil enda mer makt samles på 
få hender. 

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 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 

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 

Ja. Fra alle kommunene i prostiet. Det er kommunene som skal betale virksomheten. 

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 

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. De folkerike bispedømmene har allerede mye makt i kraft av å være geografisk nær de 
store utdanningsinstitusjonene, de store mediene og muligheten for å komme til orde der. Det 
er derfra det rekrutteres til stillinger i byråkratiet, oppnevnes til utvalg og råd og nemnder. De 
minst folkerike bispedømmene, som f eks. vårt, må ha lik representasjon i kirkemøtet for å 
oppveie sentraliseringen og det asymmetriske maktforholdet. 
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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, det ville bety en stor risiko for at kirken på et tidspunkt slutter å være kirke og blir en 
interesseorganisasjon for religiøst interesserte. 

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 
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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 

 

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. 

3 

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 

Svært vanskelig å få til samskaping, i og med at relasjonen mellom kirke og kommune svekkes 
såpass ved opprettelse av prostifellesråd. Prostiet vil være en helt uinteressant aktør for de 
små fellesrådene som sannsynligvis vil oppleve dette som en sentralisering og nedbygging av 
stillinger og ansvar. 

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 
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Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område 4 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? 

 

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?  

Ingen merknad 

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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Røssvoll menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Indre Helgeland 
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: Gerd-Marit Sandhei, Leder Røssvoll 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?  

Ut fra vårt ståsted ser vi ingen fordeler ved å etablere felles kirkelig organ på justert prostinivå. 
At alle medarbeidere får felles arbeidsgiver kan være bra, men vi kan ikke trenge et nytt organ 
for å få dette til. 

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 mener at vi kan miste nærhet til beslutninger.Store avstander gjør det vanskelig å oppnå 
stordrift-fordeler.stor avstand mellom ansatt og ledelse, og mellom frivillige og ledelse.Stor 
risiko knyttet til det å gjøre endringer vedr. kommunenes ansvar forfinansiering av kirkelig 
virksomhet.Lite nærhet til saker for medlemmer i et prostiråd, vanskelig å gjøre seg kjent, og 
fatte riktige beslutninger.Vi syns at vi løper en for stor risiko for kirken, for å oppnå målet med 
felles arbeidsgiver , ved å leggedette til prostifellesråd. 

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? 

Ut fra vårt ståsted er vi imot at det etableres 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?  

Ønsker å beholde dagens fellesrådsmodell 

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 med felles kan ikke ta stilling til valg av disse modellene. vi ønsker en ordning 
, med felles arbeidsgiver, der alle er ansatt i RDNK med delegert ansettelsesmyndighet. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

nei 

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 

Det må utredes en løsning innenfor dagens fellesrådsmodell.  

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? 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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Viktig med ledelseskompetanse, formell utdanning innen økonomi og 
personalledelse,personlig egnethet,og god kjennskap til kirkens virksomhet og organisering. 
medlemskap i den norske kirke. 

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? 

biskopens rolle må i alle tilfeller styrkes. viktig at biskopen har tilsynsansvar,, er veileder, og 
har ansvar for faglig utvikling for de ansatte i kirken. 

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. 

1 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Viktig at biskopen har en rådgivende rolle 

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? 

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? 

Nei 

vi ønsker at fellesrådet fortsatt skal fordele ansatteressurser til kirkelige handlinger, i 
samarbeid med menighetsråd og prestetjeneste. 

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 at tilsettinger gjøres i tett samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd. viktig at 
dette følges opp. 

 

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?  

dagens oppgavefordeling bør videreføres. 

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

Dagens oppgavefordeling videreføres. 

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?   

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? 
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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 

 

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? 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?  

 

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 

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 
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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. 

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 

Må videreføre dagens fellesrådsmodell. kommunene må til enhver tid ha oversikt over hva 
bevilgede midler er brukt til. 

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 5 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) 

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? 

Svært lite hensiktsmessig 

Svære avstander, lite formelt samarbeid mellom kommuner 

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 

Vi mener samisk representasjon er ivaretatt i dagens ordning 

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

! stemme imot. begrunnelse: mener svaret vil variere etter hvilken kommune vi bor i. Store 
variasjoner. 

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

Samisk kirkeliv ivaretas i dagens ordning. 

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? 

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 Nevernes Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Indre Helgeland 
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: Inger-Susann Gangsbækk Gulla, 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?  

Den eneste fordelen vi ser, er at det blir en 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? 

Ulempene er store geografiske avstander, vanskelig å ivareta frivillighet og engasjement 
lokalt,og ivareta soknet. Det vil også bli fordyring av ny organisering. 

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? 

Vi ønsker ikke å etablere kommuneoverskridende prostifellesråd 

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 ønsker å beholde fellesrådene slik de er 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?  

Modell 2 

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

Modell 2Vi anbefaler modell 2, med Kirkevergen som øverste leder og prost i leders stab. 

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

6 stemmer for mot en i mot. Mindretallet ( soknepresten )  ønsker : Daglig leder og prost bør 
enten være likeverdige eller så bør prost stå over daglig leder. 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Dagens fellesrådsmodell og videreføring av dagens ordning med tilsetting lokalt 

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

seks stemmer for og en stemme mot . Mindretall : ( Sokneprest) mener at alle kirkelige ansatte 
bør ansettes av bispedømmet, som kan delegere ansettelsesprosessene til fellesrådene. 

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 

dagens fellesrådsmodell (se svar i spørsmål 5) , og at fellesrådet fortsetter å utføre oppgaver 
som gravplassmyndighet  
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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? Nei 

Seks stemmer for som ønsker  en arbeidsgiverlinje, men med dagens fellesrådsmodell som 
bakgrunn, med alle ansatte, ansatt hos en arbeidsgiver. En stemme mot, (sokneprest ) mener 
,En arbeidsgiver, men på bispedømmenivå, som kan delegere videre til fellesrådene. 

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, Kirkeverge som øverste leder, med prost i daglig leders stab,der prost vil ha ansvar 
for det kirkefaglige 

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

Seks stemmer for og en stemme mot, Sokneprest er svært uenig med menighetrådet på dette 
punktet. Prost bør ikke reduseres til en rådgiver i daglig leders stab.Dette devaluerer 
ordinasjon og kall, og undergraver den lengste påkrevde utdannelsen i kirka.  Kirka er ikke en 
vanlig organisasjon, kirkas primære jobb er å være nettop kirke,altså forvaltning av 
sakramenter og ordet, og dette bør prioriteres, ikke nedprioriteres av en økonom uten 
inngående kunnskaper om nettopp det å være kirke. Daglig leder og prost bør være 
likeverdige, eventuelt bør prost stå over daglig leder, og så delegere det økonomiske ansvaret 
og kontakten med kommunen videre til daglig leder. 

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 

Se svar i spørsmål 11, og det er viktig at man har nærhet både til ansatte og frivillige, det blir 
mindre avstander og færre mellomledere. fellesrådet vil fortsatt ha rollen som 
gravplassmyndighet. 

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: 
Leder må være medlem av den Norske kirke, ha Lederkompetanse, økonomiutdannelse og 
personalledelse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

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

Seks stemmer for og en stemme mot. Mindretallet ( Sokneprest ) mener at det er svært viktig 
at det sikres at  leder bør ha engasement for kirka og det kirkelige, ikke bare være vanlig 
medlem som aldri går i kirka og ikke egentlig er engasjert i kirka. 

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?  

 

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?  

 

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. 

5 

Helt enig, i samarbeid på fellesrådsnivå 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

ved ansettelse av prester 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

I samarbeid med lokal ledelse 

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? Nei 

seks stemmer for ,en stemme mot i spørsmål III . Mindretall : ( Sokneprest ) mener at biskopen 
bør ha tilsynsansvar for alle ansatte, både prester og øvrige ansatte, inkludert daglige 
ledere/kirkeverger. Ved normale tilfeller delegeres denne oppgaven videre ved ansettelser av 
ikke -vigslede, men biskopen (evt. biskopens stab) bør ha mulighet til å gripe inn ved behov. 

   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 
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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? 

Ja 

Menighetsråd i samarbeid med prest og fellesråd. 

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 

Tilsettinger bør fortsatt gjøres på lokalt nivå i samarbeid med menighetsråd og fellesråd 

 

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?  

dagens oppgavefordeling bør videreføres 

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 

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?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Vi ønsker dagens fellesrådsmodell 

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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Uenig, spesifiser endring 
Vi ønsker dagens fellesrådsmodell 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Dagens Fellesrådsmodell med en representant fra 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 

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 
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Ingen kommentar 

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

 

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

Det bør videreføres 

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 videreføres 

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 

Bør ikke avvikles 

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 
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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 

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 på valglisten 

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 

a. Videreføre dagens fellesrådsmodell 

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 1 

Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner 1 
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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? 

Menighetsrådet :Følg kommunegrensene og bevar dagens fellesrådsmodell. Sokneprestens 
uttalelse : Det bør være åpning for å slå sammen fellesråd til større enheter lokalt der det er 
små kommuner med få sokn. 

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

Seks for en mot ,se svar på eventuelt andre hensyn som bør vektlegges  

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? 

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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samisk kirkeliv finnes i dagens ordning 

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? 

da vi ønsker dagens fellesrådsmodell,ivaretar denne modellen 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?  

 

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 Sjona sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Indre Helgeland 
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: Borgny Martinsen, 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?  

Sjona menighetsråd kan pr. d.d ikke se noen fordeler ved å etablere et felles kirkelig organ på 
justert 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? 

Store avstander innenfor allerede eksisterende prosti. Er redd den lokale forankringen blir 
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? 

Vi ønsker ikke etablering av et interkommunalt prostifellesråd. 

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 merknadØnsker dagens modell. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vårt ønske er videreføring av dagens ordning. 

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 

Ønsker dagens fellesrådsmodell begrunnet i store geografiske avstander og en "frykt" for at 
lokalt engasjement ikke skal bli ivaretatt ved en ny modell.  

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

 



 

Sjona sokn 

150 
 

 

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 

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 

Kompetanse innenfor ledelse,økonomi og personalledelse. Medlemskap i DNK er en selvfølge 
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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? 

Tilsyn og faglig 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 

Rådgivende rolle ved ansettelse av prester 

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? 

Rådgivning ved ansettelse av prester samt å bidra med faglig kompetanse. 

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? 

Nei 

Vi ønsker at fellesrådet skal ha kontroll på gjennomføring av kirkelige handlinger, men i 
samarbeid med hvert enkelt menighetsråd. 
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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?  

Dagens oppgavefordeling er Ok. 

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

Ønsker dagens oppgavefordeling, 

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?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ønsker samme fellesrådmodell som i dag. 

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 

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 

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?  

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 

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 

 

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? 

 

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 

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?  

Nei 

Samisk representasjon er allerede ivaretatt. 

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

 

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

Ivaretas i dagens ordning. 

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? 

Videreføring av dagens modell. 

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 Drevja menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Indre Helgeland 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: Martin Brattbakk, Menighetsformann 

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?  

Mer effektivt.Det vil styrke de små fellesrådene med kun deltidsstillingerStyrke lokalkirken rent 
faglig- og gjøre kirken mer tidsriktig og aktuell. 

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? 

Dersom arbeidsgiveransvar flyttes til en annen kommune (og tilhørende skatteinntekter) er 
det ikke heldig. Det er viktig å beholde lokalt eierskap til kirkekontor, kirkebygg og kirkelige 
ansatte. Å rokke ved en god eksisterende ordning, virker som en eksperimentering med 
lokalkirken og kan på sikt få uheldige konsekvenser. Kan være meget skadelig for samarbeide 
der prosti fellesrådet har to byer, ellerto store, dominerende kommuner, og flere mindre 
kommuner. Risiko for at manfår et fellesråd med svært stor innflytelse og makt over alle deler 
av arbeidet isoknet. Her bør man være meget bevisst på prostigrensene og i god tid påforhånd 
vurdere å endre disse. Også viktig å ha nærhet tilkommuneadministrasjonene. Kan gå ut over 
det demokratiske arbeidet i soknet.- Så lenge kommunene finansierer 60 % av lokalkirken, ser 
vi det som svært risikabelt å skape et nytt administrativt nivå som bryter med de kommunale 
og politiske grensene. 

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? 

Vil stille store krav til kommunikasjon mellom de soknene som er samlet iprostifellesrådet. Så 
det må fra begynnelse etableres godekommunikasjonsforhold mellom alle deler i arbeidet.Det 
stiller også klare krav til samvirke og kommunikasjon mellom de kirkeligeorganer og de 
innvolverte kommuner.Kan være meget skadelig for samarbeide der prosti fellesrådet har to 
byer, ellerto store, dominerende kommuner, og flere mindre kommuner. Risiko for at manfår 
et fellesråd med svært stor innflytelse og makt over alledeler av arbeidet isoknet. Her bør man 
være meget bevisst på prostigrensene og i god tid påforhånd vurdere å endre disse. Også viktig 
å ha nærhet tilkommuneadministrasjonene.-Hvis kirken ble 100% finansiert fra staten, ville 
problemet med en prostifellesrådsmodell som bryter med de kommunale grensene, være løst. 

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 tror det kun vil være de aller minste fellesrådene som vil være tjent med å bli slått sammen. 
Både de mellomstore og de store vil ikke være tjent med et nytt administrativt nivå. 

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: Prostifellesrådet henter både sin rettslige handleevne og legitimitet 
frasoknet, og alle er ansatt i prostifellesrådet. Det synes som dette gir innflytelselengst mulig 
ned i organisasjonen.Vi tror Modell 1 kan gi økt fleksibilitet i forhold 
tilgudstjenesteforordningen og skape en mer lokal og kreativ lokalkirke. 

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

Nei, men det det forutsetter en sterk og velfungerende tilknytning til 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. 

 

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 best tilrette for en sterk lokalkirke 

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 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Leder bør ha administrativ, økonomisk og ledelsesutdanning på høyskolenivå, mastergrad. 
Det er også svært viktig at leder har stor forståelse og kjærlighet til kirkens oppdrag. 

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 

Det som fungerer bør 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? 
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Biskopen bør bruke mer tid på å besøke soknene. Bli mer nærværende lokalt og offentlig. I et 
sekulært samfunn der færre og færre tror på en Gud, trenger menighetene næring fra 
offentlige personer som har en sterk tro, les biskopen. 

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 

Vi mener biskopen bør bruke sine ressurser på å gi næring lokalt og offentlig, samt gi føringer 
på innholdssiden i kirken i en tid der kirken svekkes mer og mer. 

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

 

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

Tilsyn i en åndelige utviklingen i bispedømmet. Tilsyn med kirkens aktiviteter og forordninger. 
Inspirator lokalt og offentlig 

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. 1 

Hvis biskopen ikke har arbeidsgiveransvar, så trenger hun ikke ha en rolle i tilsettingssaker 

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

5 

Biskopen må bidra faglig og åndelig 

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? Nei 

Vi har en som mener biskopen bør sikres en rolle i tilsettingssaker. 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Faglig utvikling innen bispedømmerådet 

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? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Ja, men som kun som prøveordning i to år 

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 

MR bør gis innstillingsrett i saker som angår deres eget sokn. Dette bør fremgå av kirkens 
forordninger 

 

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 



 

Drevja menighetsråd 

169 
 

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 

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? 

Uenig, spesifiser endring 
Vi er enige i at det skal være en repr fra hvert menighetsråd, men man bør forebygge at de 
små MR kupper de store. Kanskje byene bør få dobbeltstemme, mens små sokn rundt omkring 
har en repr. 

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 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 
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 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? 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 



 

Drevja menighetsråd 

172 
 

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 

 

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?  
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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 

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. 

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)  
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Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 1 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? 

Fremtidige prostigrenser er et ømtålig emne på mange plasser. 

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 

Vefsn og Rana er to store kommuner som vil ha store utfordringer med å samarbeide. 

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? 

Viktig å få til en prostistruktur som sikrer nærhet og god kommunikasjon med kommunene 
som bevilgende myndighet. 

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 kirkeliv bør i større grad implementeres i norsk kirkeliv. Det er vanskelig å styrke det 
samiske uten å ha kompetente ressurspersoner. 
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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? 

Vi som jobber i den norske kirken i samisk område, sliter veldig med å ivareta samisk kirkeliv. 
Vefsn er pr def ikke samisk område, men i realiteten har vi mange fornorskede samer her. Vi 
trenger bedre samarbeidslinjer til samisk kirkeliv. FEK er det ikkelett å lære seg samiske salmer, 
slik vi blir oppfordret til. 

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 Elsfjord Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Indre Helgeland 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: Vidar Iversen, 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?  

Større grad av likhet mellom de ulike gruppene.Mer effektivt.Større tilfredshet mellom de 
ansatte. 

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? 

Dersom arbeidsgiveransvar flyttes til en annen kommune (og tilhørende skatteinntekter), er 
det ikke heldig. Det er viktig å beholde lokalt eierskap til kirkekontor, kirkebygg og kirkelig 
ansatte. Å rokke ved en god eksisterende ordning, virker som en eksperimentering med 
lokalkirken, og kan på sikt få uheldige konsekvenser. Det kan være meget skadelig for 
samarbeid der prostifellesrådet har to byer, eller to store dominerende kommuner, og flere 
mindre kommuner. Risiko for at man får et fellesråd med sværtstor innflytelse og makt over 
alle deler av arbeidet i soknet. Her bør man være meget bevisst påprostigrensene og i god tid 
på forhånd vurdere å endre disse. Også viktig å hanærhet til kommuneadministrasjonene. Kan 
gå ut over det demokratiske arbeideti soknet. 

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? 

Vil stille store krav til kommunikasjon mellom de soknene som er samlet iprostifellesrådet. Så 
det må fra begynnelse etableres godekommunikasjonsforhold mellom alle deler i arbeidet.Det 
stiller også klare krav til samvirke og kommunikasjon mellom de kirkeligeorganer og de 
involverte kommuner.Kan være meget skadelig for samarbeide der prosti fellesrådet har to 
byer, ellerto store, dominerende kommuner, og flere mindre kommuner. Risiko for at manfår 
et fellesråd med svært stor innflytelse og makt over alledeler av arbeidet isoknet. Her bør man 
være meget bevisst på prostigrensene og i god tid påforhånd vurdere å endre disse. Også viktig 
å ha nærhet tilkommuneadministrasjonene. 

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 1Modell 1: Prostifellesrådet henter både sin rettslige handleevne og legitimitet 
frasoknet, og alle er ansatt i prostifellesrådet. Det synes som dette gir innflytelselengst mulig 
ned i organisasjonen. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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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 

Nei men det forutsetter en sterk og velfungerende tilknytning til 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. 

 

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 to, ledes av daglig leder, med en prost i staben som er ansvarlig for detkirkefaglige 
arbeidet. Noe som forutsetter at daglig leder har forståelse forkirkens funksjon. 

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 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Alt. 2 - Bør ha administrativ, økonomisk og ledelsesutdanning på 
høyskolenivå,mastergradstudie. Samt at vedk. må ha forståelse for kirkens oppdrag. 

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 

Bør ikke endres. Man bør tilstrebe gjenkjennelighet i organisasjonen, både forkirken selv og 
for at folk flest skal kjenne seg igjen.  

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 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendigearbeidsgiveransvar, dvs. 
biskopen bør ikke ha arbeidsgiveransvar. 

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

 

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

Tilsyn med den åndelige utvikling i bispedømmet, samt tilsyn med kirkens aktiviteter 
ogkirkens forordninger. 

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 
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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? 

Faglig utvikling innen bispedømmerådet. 

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: 
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Ja, som en prøveordning i 2 år. Så kan man evaluere navnebruken. 

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. 

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. Menighetsrådene bør selvsagt gis innstillingsrett i ansettelsessakener itilsettinger som 
angår deres eget sokn. Dette bør fremgå av kirkens forordninger. 

 

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?  
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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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Ja, på samme måte som at menighetsårsmøtene i dag behandler årsmelding ogregnskap kan 
dette også innføres på prostinivå. 

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: helt enig. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen. 

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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Uenig, spesifiser endring 
Enig. Det synes mest rettferdig at hvert menighetsråd gis en representant, mendette kan øke 
mulighetene for at de “små” kupper ordningen. 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, med full 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 

Ingen merknad 

Intet synspunkt. 

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 
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Intet synspunkt. 

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?  

Ingen kommentar 

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?  

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 

 

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. 

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 2 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? 

Fremtidige prostigrenser er et på mange steder ømtålig emne som bør gis større 
oppmerksomhet i god tid før ordningen gjennomføres. 

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 

 

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? 

Viktig å få til en prostistruktur som sikrer nærhet og god kommunikasjon medkommunene som 
bevilgende myndighet. 

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 

- 

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

 

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



 

Elsfjord Menighetsråd 

189 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Gruben menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Indre Helgeland 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: Bjørn Engebakken, Prestevikar 

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?  

Slik Gruben sokn ser det, er det ingen fordeler ved å etablere et felles kirkelig organ på et 
justert prostinivå. I vårt nærområde har vi fått signaler fra bispedømmet om at tre prostier skal 
bli til to. Dette vil føre til at avstandene, som allerede er en utfordring for samhandling 
fellesråd imellom, vil øke ytterligere.   Ut fra vår vurdering er det ikke et felles 
arbeidsgiverorgan som gjør at dette uaktuelt. Vi ser heller ingen mulighet for dette. 

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 flere utfordringer ved etableringen av dette:•Store avstander - geografi Et 
beslutningsorgan på prostinivå vil gjøre at en mister nærheten til beslutningene. Et slikt organ 
vil heller ikke kunne gi stordriftsfordeler siden det må være lokale avdelingskontor i dagens 
kommuner. Dette vil heller kunne fordyre en ny organisering. Det å kunne tilby større stillinger 
vil heller ikke la seg gjennomføre ved en prostiorganisering, siden avstandene er så store at 
arbeidstid ville gått bort i kjøring.  •Ivareta soknet som den kirkelige grunnenhet Det er 
avgjørende å kunne hensynta lokale ordninger for å kunne ivareta lokalt engasjement og 
frivillighet. Dette vil være i fare ved større enheter. •Økonomi Et slikt organ vil ikke kunne gi 
stordriftsfordeler sidenvi mener at det må etableres lokale avdelingskontor på dagens 
kommunenivå. Dette vil skape et behov for flere mellomledere, noe som vil fordyre en ny 
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organisering. •Kommunale tilskudd Kommunenes ansvarsområder for finansiering av kirkelig 
virksomhet er avgrenset av kommunegrensene. Finansiering utover kommunegrensene til en 
større enhet, vil være uinteressant for kommunene.  •Gravplassmyndigheten Forutsetningene 
for at den lokale gravplassforvaltingen skal ivaretas av Den norske kirke og fellesrådene 
erallerede endret gjennom ny trossamfunnslov, og de siste endringene i gravferdsloven. Vi vet 
at endringer i relasjonen mellom kirke og kommune vil gjøre samarbeidet om de lokale 
gravplasstjenestene mer krevende. Vi må i dette arbeidet ha en bevisst holdning til hvilken 
betydning gravplassvirksomheten har for hvor robust den lokale kirkelige organisasjonen blir, 
og hvilke konsekvenser det kan få når en eller flere kommuner i et «prostifellesråd» velger å ta 
ansvaret for den lokale gravplassforvaltningen selv. 

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? 

Gruben sokn ønsker ikke at det etableres 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?  

Det er ønskelig at vi beholder dagens fellesrådsmodell som grunnlag for et felles 
arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt i kirken. Derimot synes vi at det ville gagne 
alle ansatte at arbeidsgiverlinjen ble tatt inn under biskopens myndighet. Dette mener vi er 
formålstjenlig på flere grunnlag. Slik det er i dag, finnes det få muligheter til å få overprøvd 
avgjørelser tatt i fellesråd og av kirkeverge. I tillegg har de som er ansatt av fellesrådet i dag, 
liten eller ingen mulighet for utvekslingav kunnskap og/eller erfaring prostiene og kommuner 
imellom. Vi har mottatt signaler fra flere som tidligere var ansatt i bispedømmet, at de savner 
denne tilhørigheten i dag.Vi mener på det sterkeste at det vil være en god løsning at alle 
ansettes i bispedømmet. 

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

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 
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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 ingen av modellene. Derimot ønsker vi en modell som innebærer at 
bispedømmet er arbeidsgiver for alle ansatte i Den norske kirke. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi ønsker en modell som innebærer at bispedømmet er arbeidsgiver for alle ansatte i Den 
norske kirke. På bakgrunn av dette ønsker vi å videreføre dagens ordning med tilsetting lokalt, 
og at den skal være gjeldende for alle stillingskategorier i kirken. Vivil videreføre ordningen 
med partssammensatt utvalg. 

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 mener en modell som innebærer at bispedømmet er arbeidsgiver for alle ansatte i Den 
norske kirke.•Store avstander - geografi Et beslutningsorgan på prostinivå vil gjøre at en 
mister nærheten til beslutningene. Et slikt organ vil heller ikke kunne gi stordriftsfordeler 
siden det må være lokale avdelingskontor i dagens kommuner. Dette vil heller kunne fordyre 
en ny organisering. Det å kunne tilby større stillinger vil heller ikke la seg gjennomføre ved en 
prostiorganisering, siden avstandene er så store at arbeidstid ville gått bort i kjøring.  •Ivareta 
soknet som den kirkelige grunnenhet Det er avgjørende å kunne hensynta lokale ordninger 
for å kunne ivareta lokalt engasjement og frivillighet. Dette vil være i fare ved større 
enheter.•Økonomi Et slikt organ vil ikke kunne gi stordriftsfordeler siden vi mener at det må 
etableres lokale avdelingskontor på dagens kommunenivå. Dette vil skape et behov for flere 
mellomledere, noe som vil fordyre en ny organisering. •Kommunale tilskudd Kommunenes 
ansvarsområder for finansiering av kirkelig virksomhet er avgrenset av kommunegrensene. 
Finansiering utover kommunegrensene til en større enhet, vil være uinteressant for 
kommunene. •Gravplassmyndigheten Forutsetningene for at den lokale 
gravplassforvaltingen skal ivaretas av Den norske kirke og fellesrådene er allerede endret 
gjennom ny trossamfunnslov, og de siste endringene i gravferdsloven. Vi vet at endringer i 



 

Gruben menighetsråd 

193 
 

 

relasjonen mellom kirke og kommune vil gjøre samarbeidet om de lokale gravplasstjenestene 
mer krevende. Vi må i dette arbeidet ha en bevisst holdning til hvilken betydning 
gravplassvirksomheten har for hvor robust den lokale kirkelige organisasjonen blir, og hvilke 
konsekvenser det kan få når en eller flere kommuner i et «prostifellesråd» velger å taansvaret 
for den lokale gravplassforvaltningen selv.  

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 

Vi mener at modell 3 er å anbefale, dersom den benyttes på dagens fellesrådsnivå. Den 
legger føringer for geistlig ledelse av prestegjerningen, og en ansvarlig ledelse av det 
administrative. 

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 mener at modell 3 er å anbefale, dersom den benyttes på dagens fellesrådsnivå. Den 
legger føringer for geistlig ledelse av prestegjerningen, og en ansvarlig ledelse av det 
administrative.Grunner til dette:•Kontakt med kommunen •Samarbeid med 
kommunaleavdelinger innenfor forvaltning av bygg og vedlikehold. Kunne nyttiggjøre seg 
allerede eksisterende kompetanse og ressurser som allerede finnes i kommunen. Dette er 
svært arbeids og kostnadsbesparende. •Tjenesteyting, felles økonomisystemer på regnskap, 
lønn og personal og enkelte driftsoppgaver. •Dette gjør at kommunen har god kjennskap til 
vår drift og forvaltning, noe som for oss er avgjørende når vi kommer til budsjettprosessene. 
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•Kommunens nærhet til fellesrådets arbeid og prosjekter sikrer de økonomiske rammene.  
•Lokalt kjennskap og nærhet til ansatte og frivillige. For å ivareta dette må lederskapet være 
på kommunenivå.  •Mer kostnadseffektivt enn de andre modellene. Denne modellen gir 
færre mellomledere og mindre avstand til beslutningene.  •Vi mener at 
gravferdsforvaltningen er en viktig del av kirkens arbeid. Denne modellen vil kunne ivareta 
fellesrådets rolle som gravferdsmyndighet fremover.13.Hvilke nasjonale krav til 
kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? [Alternativ 1: Det ertilstrekkelig at daglig 
leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap / Alternativ 2: Det må stilles 
nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. [Spesifiser i fritekst]. / Har de andre 
synspunkter på nasjonale krav [Fritekst] Siden vi mener at både daglig leder og prost bør 
være sidestilt, vil selvfølgelig krav til kvalifikasjoner være forskjellig. For daglig leder, bør det 
være Ledelseskompetanse, formell utdanning innen økonomi, budsjettarbeid og 
personalledelse. Personlig egnethet og god kjennskap til kirkens arbeid og organisering. 
Medlemskravet i Den norske kirke må opprettholdes.For prostestillingene vil de samme 
kvalifikasjonskrav som i dag opprettholdes. 

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: 
Siden vi mener at både daglig leder og prost bør være sidestilt, vil selvfølgelig krav til 
kvalifikasjoner være forskjellig. For daglig leder, bør det være Ledelseskompetanse, formell 
utdanning innen økonomi, budsjettarbeid og personalledelse. Personlig egnethet og god 
kjennskap til kirkens arbeid og organisering. Medlemskravet i Den norske kirke må 
opprettholdes.For prostestillingene vil de samme kvalifikasjonskrav som i dag opprettholdes. 

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 
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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? 

Vi mener at det beste ville være å ha bispedømmet som arbeidsgiver for alle ansatte i Den 
norske kirke. Alle ansatte bør være ansatt hos felles arbeidsgiver og ha felles vernetjeneste. 

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 mener at det beste ville være å ha bispedømmet som arbeidsgiver for alle ansatte i Den 
norske kirke.Alle ansatte bør være ansatt hos felles arbeidsgiver og ha felles vernetjeneste. 
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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? 

Biskopen skal ha tilsynsansvar, og i det gi faglig kompetanseheving for alle utadrettede 
fagstillinger, samt arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Den Norske 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 

Helt enig, alle ansatt i samme organisasjon, bispedømmet. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Helt enig, må bidra til kompetanseheving for alle utadrettede fagstillinger. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Vi synes at biskopen skal ha en avgjørende rolle ved ansettelser av proster og daglige 
ledere. 

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

5 

Helt enig, i samarbeid med lokal ledelse 

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 som passer best for å utøve tilsynsansvaret. 

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? 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 
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Vi ønsker at fellesrådet fortsatt skal fordele ansattressurs til kirkelige handlinger i kommunen i 
samarbeid med menighetsråd og prestetjenesten. 

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 at tilsettinger fortsatt skal gjøres på lokalt nivå i tett samarbeid mellom 
menighetsråd og fellesråd. Den eneste forskjellen bør være at daglig leder og prost blir tilsatt 
av bispedømmet. 

 

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 er utrolig viktig at soknets rett til å bestemme over egen kirke styrkes. Slik det er i dag, er 
det umulig for menighetsråd å inngå avtaler med lokale instanser som har naturlig tilhørighet i 
soknets kirke, om gjensidige avtaler som sikrer en god og formålstjenlig bruk av kirken. 
Menighetsrådet må i større grad få medbestemmelsesrett over egen kirke. 

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?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Vi er uenig. Det er ønskelig å beholde dagens fellesrådsmodell med den endring at daglig leder og 
prost sidestilles og at alle blir ansatt i bispedømmet. 

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 
Det er ønskelig å beholde dagens fellesrådsmodell med den endring at daglig leder og prost 
sidestilles og at alle blir ansatt i bispedømmet. 

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 

Det er helt avgjørende med kommunal representasjon. 

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) 

Vi synes alternativ 1 fungerer som det skal, og ønsker at dette videreføres. 

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. Vi tror at de mindre bispedømmene da lett kan bli nedstemt og/eller ikke hørt. 

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 

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 

Annet, spesifiser 

Ordningen bør ikke avvikles 

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 

På annet vis, spesifiser 

Ordningen bør ikke avvikles 

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 
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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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Utvalget har pekt på viktige hensyn som bør legges vekt på ved fastsetting av nye 
prostigrenser. Identitet/naturlig område og geografi er svært viktig.   Det er likevel viktig å 
bevare dagens fellesrådsmodell med den endring at daglig leder og prost sidestilles og at alle 
blir ansatt i bispedømmet, og at strukturen følger kommunegrensene. 

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? 

Vi mener at det mest hensiktsmessige er at alle blir ansatt i bispedømmet, slik at størrelsen på 
et nytt arbeidsgiverorgan vil følge størrelsen og sammensetning på bispedømmet. 

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 

Nei, samisk representasjon er ivaretatt i dagens ordning. 

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

 

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

Vi ønsker å videreføre dagens fellesrådsmodell med den endring at daglig leder og prost 
sidestilles og at alle blir ansatt i bispedømmet; denne modellen ivaretar samisk kirkeliv. 
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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? 

Vi ønsker å videreføre dagens fellesrådsmodell med den endring at daglig leder og prost 
sidestilles og at alle blir ansatt i bispedømmet; denne modellen ivaretar 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?  

 

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 Mo menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Indre Helgeland 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: Paul Egil Murbræck, Nestleder 

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 er i utgangspunktet kritisk til opprettelse av dette, det eneste fordelen må være FR-ansatte 
blir ansatt i en større enhet, potensielt mer robust og med mer kompetent 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? 

En sentral mangel ved en tenkt etablering av prostifellesråd ville være den grunnleggende 
manglende forankringen til kirkens geistlige ledelse.Prostiet vårt er et geografisk stort område 
med lange avstander. Vi frykter svekket kobling mellom kommune og sokn. Dette er et kritisk 
punkt for kirkens mulighet for å utføre sitt oppdrag. Ved etablering av prostifellesråd ville alle 
miste nærhet til beslutningene som tas. Kommunal vilje til finansiering ville med stor 
sannsynlighet påvirkes svært negativt og deter fare for at bevilgninger til kirkens arbeid 
reduseres til et minimum. En kommune vil sikre seg at de selv får noe igjen for de 
investeringene som gjøres. Forsøk på å sikre en slik kontroll over egne midler kunne tenkes 
gjort ved å binde midlene til oppgaver i egen kommune, men en slik praksis ville hindre et 
prostifellesråd i å kunne ta beslutninger utover det fellesrådene gjør i dag.Det vil alltid være 
risikofylt å opprette en nytt styringsnivå uten historisk og kulturell forankring.Det vil være en 
stor fare for demokratisk underskudd, på grunn av mange små sokn. Et prostifellesråd ville gi 
enda mer tidsbruk med flere oppgaver og fora for frivillige, noe som kan gi store problemer 
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med rekruttering av frivillige inn i rollene. I mange områder i Norge ville reiser til møter i et 
prostifellesråd fordre en at en tar fri en hel arbeidsdag eller mer. Noen steder i vårt område 
ville det trengs overnatting. En kan ikke vente at mange frivillige skal ta regelmessige fridager 
for å ivareta et kirkelig verv. Følgelig kan en risikere en dreining av hvem som kan stille på 
møter i et tenkt prostifellesråd, og rådets legitimitet som et demokratisk organ ville stå i 
fare.Problemet med demokratisk underskudd vil gjelde enten en skulle ha direkte eller 
indirekte valg til et prostifellesråd. Indirekte valg ville for øvrig ikke innebære en forankring i 
soknet ved menighetsrådet, så det kan uansett ikke en være en løsning.Små sokn ville måtte 
vektes likt eller mer enn bysokn, for å minske faren for at små sokn ble usynlige i et stort 
prosti.Geografisk avstand kan hindre den forventede besparelse ved å gå fra deltids- til 
heltidsstillinger. Dette kunne muligens fungere i en by, men i prostier med større utstrekning 
er ikke mulig å sette sammen småstillinger i mindre sokn iforskjellige retninger i prostiet til en 
full stilling.En må uansett ha avdelinger nærmere enn prostinivå for å ivareta lokal styring i det 
daglige. Et prostifellesråd vil ikke kunne erstatte verken dagens kirkelige fellesråd, 
bispedømmeråd eller menighetsråd. Økonomiske besparelser kan derfor ikke forventes på den 
måten en har beskrevet i rapporten.I utvalgsrapporten har en fokusert på at mange ansatte 
ville bli ansatt i en større enhet ved etablering av prostifellesråd. For prester ville det være 
omvendt – dersom prester skulle ansettes i et prosti, ville det være i en mindre enhet enn per i 
dag, noe som vil kunne gi enda større rekrutteringsproblemer til prestetjenesten. Ledelsen av 
prester kan bli mindre robust og mindre kompetent enn i dag. Muligheten for å ivareta 
prestetjenesten best mulig i et større geografisk område ville også bortfalle, da hvert 
prostifellesråd ville fokusere på sitt område. I dag søker bispedømmerådet å tilsette til beste 
for hele bispedømmet, totalt sett. 

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? 

Total statlig finansiering av Den norske kirke kunne muligens veid opp for noen uheldige 
konsekvenser av etableringen av prostifellesråd. Gitt dagens finansieringsmodell ser vi ingen 
grep som vil fungere og motvirke uheldige konsekvenser. 

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 vil være fare for et «demokratisk underskudd» - som 1 av f.eks. 12 i et prostifellesråd har 
en liten påvirkning på beslutningene, selv om disse kan ha stor betydning for det enkelte 
sokn.Strategisk ledelse må være forpliktet på kirkens oppdrag, slik det fremgår av vigsling og 
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kirkens ordning.Det er høyst problematisk at biskopens innflytelse i utøvelsen av arbeidet for 
vigslede ikke er ivaretatt i noen av modellene. Det er ikke lagt opp til at biskopen skal ha en 
direkte linje til noen arbeidstakere.Et tilsyn uten maktmidler vil ikke være et reelt tilsyn. 

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 ikke noen av de tre utredede modellene. I stedet ønsker vi at en 
videreutvikler dagens løsning, eller gjør en tilsvarende utredning av ansettelse på 
bispedømmenivå. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

All ansettelse bør ligge hos rettssubjektet Den norske kirke, men kan delegeres videre derfra, 
primært til bispedømmenivå. Som et minimum må biskop/bispedømmeråd ha 
tilsettingsmyndighet for alle vigslede medarbeidere. 

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. Arbeidsgiveransvar på bispedømmenivå bør utredes.Vigslede medarbeidere må sikres 
frihet til å ivareta sine forpliktelser som vigslede og ha biskop/bispedømmeråd som 
arbeidsgiver.  

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. 

Tilsetting av alle på bispedømmenivå kan være en god løsning, men selv 2 arbeidsgiverlinjer 
(en videreutvikling av dagens ordning) vil være bedre enn etablering av 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? Ingen merknad 

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

Vi ønsker ikke opprettelse av nytt nivå: prostifellesrådsnivå.Vi stiller oss kritisk til enhver 
modell som definerer bort kirkefaglige spørsmål, som et område som er en isolert del av 
organisasjonen, da all kirkelige virksomhet grunnleggende er kirkefaglig. 

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 

Ja. Vi ønsker en stratigisk ledelse som er forpliktet på kirkens overordnede mål og visjoner, 
det vil si geistlig ledelse. Se punkt 7. 

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 
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Det bør differensieres mellom strategisk ledelse og andre lederoppgaver. En daglig leder i et 
tenkt prostifellesråd ville måtte ha kirkefaglig kompetanse. Der en person har flere 
lederfunksjoner, må kompetansen selvfølgelig sees i lys av oppgavene som tilligger 
stillingen.Ansvarsroller bør støttes av kompetanseheving, herunder studiepoeng. 

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 

Navnene bør gjenspeile oppgaver og kvalifikasjon.  

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 ville måtte være overordnet et tenkt prostifellesråd, og i alle tilfelle være sikret 
tilsynsmyndighet og gjennomføringsmulighet. Dette ville være vanskelig med et 
prostifellesråd. Biskopen må ha overordnede styringsmidler og instruksjonsmyndighet. 

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? 

Biskop må være strategisk leder med alt det innebærer samt ha tilsynsmyndighet og 
tilsynsmakt. Se punkt 15. 

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 

Delvis enig, Biskopen har et særskilt ansvar for alle vigslede stillinger. 

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

5 

Helt enig. Biskopen bør ha ansvar for kompetanseheving for alle kirkelig ansatte og følgelig 
være arbeidsgiver. Til ansvaret for vigslede medarbeidere hører det en særlig forpliktelse i å 
legge til rette for ivaretakelse av de forpliktelsene som følger avvigslingen. 
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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 

Det er ikke et mål med korte visitaser, og så lenge vi ikke ønsker prostifellesråd er ikke 
spørsmålet om visitaser på prostinivå relevant. Biskopen må ha den tid en visitas krever, og 
det bør være et krav at biskopen sikres myndighet til oppfølging av påpekte punkter. 
Visitaser må holdes på en måte som sikrer biskopen kontinuitet og oppfølgingsevne i sitt 
bispedømme 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådets oppgaver bør utredes videre jamfør punkt 8. 

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, for vi ønsker ikke at det skal etableres prostifellesråd. 

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 
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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 

Vi forstår ikke spørsmålet. Menighetsrådets ansvar for gudstjenester bør forsette som det er i 
dag. 

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 rolle i tilsettinger kan gjerne tydeliggjøres. 

 

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?  

Ja, rollene bør defineres bedre. Det ville ikke være mulig for et tenkt prostifellesråd å på en 
god måte ivareta mange funksjoner som et lokalt fellesråd har. Dette kan blant ha mange 
årsaker (se tidligere punkter) og skyldes også manglende (geografisk) nærhet. 

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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vi ønsker ikke at det skal etableres prostifellesråd. 

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? 

Fellesrådsrepresentanter bør velges av menighetsrådene. Vi ønsker ikke etablering av 
prostifellesråd. 

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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Uenig, spesifiser endring 
Hvis vi skal forestille oss etablering av prostifellesråd måtte rådet ha medlemmer etter en 
differensieringsnøkkel, men med minimum 1 medlem fra hvert sokn. Vi ser mange uløste 
problemer med en tenkt etablering av prostifellesråd. 

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

 

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?  

Vi ser at hele prostifellesråd-prosjektet, også med tanke på ressurser og geografi, som henimot 
umulig å gjennomføre. Se tidligere punkter. 

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

Nei 

Hele prosessen med kirkelig organisering er et godt eksempel på at det i mange organer er 
liten forståelse for den store variasjonen i kirke-Norge. Vi mener at også små sokn skal være 
godt representert i fora der det tas beslutninger som har betydning formenighetslivet i deres 
sokn (fellesråd mv.), og tilsvarende ser vi det som svært viktig at alle bispedømmer har lik 
anledning til å bli hørt i Kirkemøtet. 

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

 

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

Vi ser ikke noen grunn til å ta bort ordningen med valg av prest 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? 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 

De bør i så fall være valgbare, men den eksisterende ordningen bør ikke tas bort. 

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

På annet vis, spesifiser 

Ingen formening. Den eksisterende ordningen bør ikke tas bort. 

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 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 

Det er sentralt at relasjonen mellom soknet og kommunen opprettholdes. 

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 4 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 1 

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? 

Gjennomgående i rapporten er det i liten eller ingen grad mulig å se at utvalget har tatt hensyn 
til at geografien er ekstremt forskjellig i Norge, f.eks. Groruddalen kontra Indre Helgeland 
prosti. Dette hensynet tatt i betraktning kan vi ikke se at utvalget finner gode løsninger ved sitt 
forslag om prostifellesråd. Det å endre prostigrensene ville ikke løse disse utfordringene. 

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 

Geografi og avstander, vær og klima. 

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? 

Lokal ledelse må uansett utøves, da kan bispedømmenivået være mer robust for både daglig 
drift, ivaretakelse av alle ledelsesoppgaver, HMS/arbeidsmiljø og også å løse problemer. 
Ansvaret må ligge til dette nivået, men myndighet til utøvelse kan delegeres,slik det gjøres fra 
biskop til prost i dag. 

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 

Spørsmålet er feil stilt! Samisk representasjon kan ikke beskrives eller legges spesielt til 
områder med vedtatt ansvar for samisk språkforvaltning. Forvaltningsområder for samisk 
språk er aldri tenkt som en eksklusiv funksjon som indikerer at disse kommunene eller 
områdene har samisk befolkning, i motsetning til andre kommuner eller området. Det er viktig 
med samisk representasjon i råd som har myndighet. Ansvaret for å ta med samiske perspektiv 
i rådets arbeid ligger likevel på rådet og ikke bare på samiske representanter, slik alle 
rådsmedlemmer har ansvar for alle sider av rådene sitt arbeid. 

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

 

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

Kompetansenivået må økes i alle ledd. Det må selvsagt gjelde høyere nivå/ledelsesnivå, men 
også nedover i organisasjonen. Strategiplan for samisk kirkeliv er et viktig dokument. Ulike 
utdanningstilbud og ulike kurstilbud, både eksisterende og fremtidige,må også benyttes. 
Veiledninger og tillegging av konkret ansvar, for eksempel for språkbruk, deltakelse, 
involvering og markeringer kan være nyttige bidrag i den lokale gjennomføringen. 

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? 

Alle nivå i kirken må ha kunnskap og forpliktelse til å ivareta 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?  

 

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   

Vi stiller oss spørrende til at en har jobbet frem 3 modeller som forslag til kirkelig organisering, 
uten at disse tydelig holdes opp mot den sentrale oppgaven for Den norske kirke. Den norske 
kirkes visjon er: «Kirken vitner i ord og gjerning om frelse,frihet og håp i Jesus Kristus ved å 
være bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.» Vi ser ikke en vurdering opp mot dette 
kirkens oppdrag i noen av de utarbeidede modellforslagene. De kunne like gjerne vært 
modellforslag for en kommersiell bedrift, men selv der ville en ventet at en holdt 
organisasjonsmodellene opp mot hvor formålstjenlige de var for bedriftens mål, vurdert på 
styrker og svakheter. Det er sentralt at dette tas inn som et gjennomgående grunnlag i det 
videre arbeidet med kirkelig organisering.Alt arbeid i kirken er av kirkefaglig karakter. Teologi, 
diakoni, trosopplæring, kirkemusikk og kateketikk må derfor definere den kirkelige 
organisasjonen.  Verken biskoper eller proster kan settes på sidelinjene som konsulterende 
størrelser. De måha en tydelig strategisk rolle og sette retningen for kirkens arbeid.Det kan 
ikke være formålstjenlig for kirkens oppdrag å øke robusthet til administrasjonen og samtidig 
minske staben under prosten. Vi stiller oss bak Presteforeningen i uttalelsen om at«Den norske 
kirke er en demokratisk styrt kirke der tjenesten med Ord og sakrament (prestetjenesten) 
samvirker med folkevalgte i råd på alle nivå.» Vi støtter derfor at man på prostinivå får den 
samme ledelsesmodellen som vi finner i bispedømmene i dag:en folkevalgt leder, en 
kirkefaglig leder (prost) og en administrativ leder med hver sine ansvarsområder.Hvordan skal 
den faktiske geografiske variasjonen håndteres? I Rana kommune har vi 6 sokn fordelt på en 
kommune som er 9 mil lang og 4 mil bred. Dersom en skulle  oppnå flere fulle stillinger ved å 
slå sammen jobber i flere sokn, ville reisetid utgjøre en stor del av arbeidshverdagen, og det er 
vanskelig å se at en ville tjene mer enn en tapte på en slik sammenslåing.Indre Helgeland 
prosti består av Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn og Rana. Her setter de naturgitte 
forholdene en begrensning på hvordan et prostifellesråd kunne fungert. Det samme gjelder 
naturligvis dersom ansatte skulle ha deler av sine stillinger i forskjellige områder av prostiet. 
Korteste vei fra sør til nord i prostiet (langs E6) er over 26 mil, og prostiet dekker omtrent ¼ av 
Danmarks areal!Hvordan skal kommuner være garantert at bevilgede midler blir brukt til 
arbeid innenfor kommunen og ikke havner i en annen kommune?Vi synes dagens løsning med 
kommunal representant i kirkelig fellesråd på kommunenivå fungerer godt, og vi tror at dette 
nivået er riktig for å sikre kommunalt engasjement og tilhørighet.Vi ønsker ikke endret 
representasjon i Kirkemøtet. Dersom en slik endring skulle skje, kunne en like gjerne tenkt å ta 
utgangspunkt i prosentvis medlemsmasse (av befolkningen i et område) som i 
befolkningsgrunnlaget. Kanskje kan høy medlemsprosent indikere at en har noe å lære bort?Vi 
synes det er høyst betenkelig at flere sentraleutredninger mangler før høringsfristen. Blant 
annet mangler utredningen av biskopens rolle. I det som er presentert stiller vi spørsmål ved 
hva som er biskopens rolle. Vi ser heller ikke hvordan biskopen skulle ha reell mulighet til å 
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gjennomføre endringer etter sine tilsyn, ut fra presenterte modeller.Totalt sett: Vi ser ikke at 
en opprettelse av prostifellesråd kan være en god løsning for Den norske kirke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Gimsøy og Strauman menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Lofoten 
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: Aina Marie Svendsen, 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?  

 

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. 

 

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 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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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 merknad 

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?  
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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?  

 

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?  

 

  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?  
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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?  

 

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. 

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?  

 

  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? 

Ingen merknad 

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   

Vi som menighetsråd opplever at tett og god kommunikasjon med kirkevergen er en god og 
viktig støtte i forhold til ansvaret det medfører å sitte i et menighetsråd. Vår kirkeverge er lett 
tilgjengelig. Vi frykter at hvis fellesrådet faller bort og man fårlenger avstand til en 
lederskikkelse å støtte seg til, vil folk kvie seg for å si ja til å sitte i et menighetsråd. Vi sliter 
allerede nå med rekruttering til menighetsrådet. Og vår motivasjonen for å sitte i 
menighetsråd, er knyttet til engasjement for våre lokale kirker. De som har skoen på, vet hvor 
den trykker. Vi er redd prostirådsmodellen medfører en avstand som kommer negativt ut for 
oss som lokal kirke og menighetsråd.Dersom man går for prostifellesrådsmodellen og vårt 
prosti slås sammen med øvrige prosti, vil dette medføre store reiseavstander for dem som 
eventuelt blir sittende i et prostifellesråd. Dette må kompenseres for på en eller annen måte, 
evt. frikjøping fra jobb. Vi som i dag sitter i rådet, kjenner ingen motivasjon til å ta på oss 
oppgaven med å sitte i et tenkt prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Vågan menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Lofoten 
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: Aina Marie Svendsen, 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?  

 

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. 

 

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 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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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 merknad 

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?  
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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?  

 

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?  

 

  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?  
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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?  

 

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. 

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 
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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? 

Ingen merknad 

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   

Vågan Menighetsråd er imot løsninger for kirkelig organisering som medfører sentralisering 
eller som medfører økte geografiske distanser som kan påvirke rådsarbeid, og motivasjon for 
rådsarbeid, negativt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Stamsund menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Lofoten 
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: Finn Henrik Pettersen, Leder og 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?  

Kan få flere fagstillinger 

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? 

1. Færre vil være villige til å være folkevalgt og/eller frivillig fordi det vil bli for stor avstand 
geografisk til de som skal lede arbeid og organisasjon. 2. Det samme vil gjelde ansatte. 3. 
Kommunene vil bidra med lavere beløp inn til en felleskasse for kirkelig virksomhet i en større 
region. 

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? 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?  

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 

A.Ja: Nåværende fellesområde i hver kommune beholdes for å beholde nær nok kontakt til 
kommunal ledelse og folkevalgte i soknet.  
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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? 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 

Stamsund Menighetsråd er svært opptatt av at Den Norske Kirke skal ha det åndelige 
perspektivet som hovedfokus for sitt arbeid og virke. Den Norske Kirke må i hele hierarkiet 
være ledet av åndelige ledere med tilleggsutdanning på ledelse og økonomi. 

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: 

Se svar på spm 12. 
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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? 

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? 

Ja 

Ingen kommentar 

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

 



 

Stamsund menighetsråd 

257 
 

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

Ja 

Ja. Lokalt kjennskap til søkere, og behov. 

 

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 ansetter kirketjener sammen med leder 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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Nei. Vi støtter ikke den forelagte modellen.] 

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?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Nei. Vi støtter ikke prostirådsmodellen 

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 
Nei. Vi støtter ikke prostirådsmodellen 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Nei. Vi støtter ikke prostirådsmodellen 

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

 

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

Nei. Vi støtter ikke prostirådsmodellen 

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

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Vi velger alternativ 2. 

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, vi kommer dårligst ut pga at vi er forholdsvis få mennesker.] 

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? 
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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? 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 

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

 

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 

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 

 

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 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi støtter ikke prostirådsmodellen 

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   

Ingen kommentar 

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

 



 

Borge Menighetsråd, Lofoten 

265 
 

 

Høringssvar fra Borge Menighetsråd, Lofoten 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Lofoten 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: Gry Åland, 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?  

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? 

Vi mener at ved å rokke ved lokal tilhørighet, vil gi uheldige konsekvenser.Store prostier ser 
menighetsrådet som svært uheldig. 

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? 

Menighetsrådet mener dagens ordning er den beste. 

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: 

Nasjonal prøve om kirkekunnskap. 

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? 

Kunne gi advarsler. 

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 

Biskopen må ha uttalelsesplikt. 

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

5 

Viktig at noen tar tydelig ansvar for kompetanseheving. 

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

Vet ikke 

Viktig med kontinuitet og personlig kjennskap 

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? 

Ha oversikt over aktiviteten i bispedømmet. 

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 

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? 

Nei 

 

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 

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?   

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 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?  
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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 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? 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 
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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 ikke være valgbare 

 

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 

 



 

Borge Menighetsråd, Lofoten 

275 
 

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) 

 

 

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 

 

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 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 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 

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? 

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?  

 

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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Leirfjord menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Nord Helgeland 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: Elisabeth Blix, Leder i Leirfjord 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?  

- Øke kompetansen- Øke spesilalist roller som f.eks. økonomi, bygg og anlegg, 

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? 

- Å bli for stor, og dermed miste oversikt over lokalkunnskap - miste kommunal tilhørighetI 
forhold til prestene er det en fare å bli for små til å bli sett på som aktrativ og være et faglig 
felleskap. Som også vil kunne gi en mindre fleksibilitet til å sjonglere prester ved ferie/ sykdom 
og ubesatte stillinger 

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? 

Intensjonsavtale om hva som er felles forståelse for kommunene som skal samarbeide,  både 
kultur og lokal.Alle må ivaretas på en god måte slik at det ikke blir forskjellsbehandling. 
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Små/store kommuner/menigheter.Kontorfellesskap i geografisk midtpunkt medmulighet for 
kontordager på de andre plassene 

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 1Vi ønsker i utgangspunktet ikke endring/ sentralisering av dagens ordning. Men hvis vi 
må gå inn i prostifellesråd  så er det model 1 som er det nærmest 

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. 

Vi ønsker i utgangspunktet ikke endring/ sentralisering av dagens ordning. 

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 

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

Må være faglig kvalifisert 
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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? 

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. 

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 
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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? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Betegnelsen "prostifellesråd" peker mot dagens prostinivå, og det er ikke gitt at organiseringen 
blir på dette nivået, samtidig som det kan være lett å blande sammen begrepene og skape 
forvirring. En foreslår derfor at rådet får betegnelsen "LOKALKIRKERÅD". Da har en klart skilt  
rådet fra det nasjonale kirkerådet og med utgangspunkt i sognet til det være det lokalkirkelige 
råd som ivaretar interessene og utøver virksomheten for oppnåelsen av visjonen "Mer himmel 
på jord" 

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 

Nei ikke ansvar, men ha innvirkning på kirkelig aktiviteter 

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 

Menighetsrådsleder eller annen representant (vara) bør være med på tilsettingsprosessen 

 

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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Nei, spesifiser hvorfor 

Trenger ikke mer byråkrati 

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: Vi er enig i at det nye rådet velges av menighetsrådene 

 

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 
Dette avhenger av størrelsen på det nye rådet, dvs hvor mange menighetsråd og kommuner 
som er representert i det nye rådet. Om størrelsen blir liten kan det være aktuelt å øke 
representasjonen fra hvert menighet, som i dag. Igjen er det viktig å peke på lokale tilpasninger 
i prosessen ved dannelsen av de nye rådene 

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 

Ja, det bør absolutt være kommunale representanter i det nye rådet. Hvor mange er også 
mye avhengig av størrelsen på rådet jf. spørsmål 27. Ideelt bør det være 1 repr. fra hver 
kommune. For at forholdet til kommunene skal kunne bli best mulig er det nok klokt med full 
stemmerett til også disse representantene. 

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) 

Skape et nærmere forhold til bispedømmerådet 

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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Kirkemøte- medlemmer fra hvert bispedømme bør velges med samme delegatfordeling som 
stortingsvalg 

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

 

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

Valg av prest til kirkemøte bør videreføres 

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

 

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

Valg av lek kirkelig tilsatt bør videreføres 

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 
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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 

 

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 
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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. 

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 er særdeles viktig å kommunisere godt for å oppnå forståelse og gehør for kirkens 
profesjonalitet i gravferdsordningen for å beholde den som en foretrukken ordning for 
kommunene 

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 
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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? 

Alle 8 første punktene vektes 5 som viktig, men er ikke kommet tydelig nok frem i utvalget.- 
respekt for avstander og kommunikasjonsforhold. - Lokale samhandlingsmønstre og andre 
lokale forhold som gir naturlige samarbeidsenheter.- Balanse mellom nært nokog stort nok. 
Nært nok til å være et reelt styringsorgan for soknet med bred legitimitet i menighetsrådene. 
Nært nok til å bygge gode relasjoner til hver enkelt kommune. Stor nok til å ha kapasitet til å 
håndtere de ulike faglige, politiske og strategiske oppgavenes som skal håndteres. - Lokal 
involvering og eierskap når det skal fastsettes nye enheter/ny lokal struktur 

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 

Alt for stort, Vanskelig med kommunikasjon og geografi i vårt prosti 

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? 

Viktig med lokale tilpasninger. Utfra oss kan det evt være aktuelt å samarbeide med 
kommunene i HALD (Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord) 

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?  

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 

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 

 



 

Tjøtta menighetsråd 

293 
 

 

Høringssvar fra Tjøtta menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Nord Helgeland 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: Arne Våbenø, Leder i Tjøtta 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?  

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? 

Stor avstand og svekket tilknytning til kommunene som skal finansierer 2/3 av den kirkelige 
virksomheten. Også store fysiske avstander i mange prostier. Krevende administrativt arbeid 
med budsjett og kontakt opp mot flere kommuner.  Svak representasjon fra de enkelte 
menighetsråd i fellesrådet og uklar og krevende rolle for kommunal oppnevnt representant/ter 
som skal representere mange kommuner. 

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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Ta hensyn til lokale forhold og ønsker fra sokn og kommuner når nye prostifellesråd skal 
etableres. 

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?  

Etablering av nye fellesråd bør ikke knyttes slavisk opp mot dagens prostistruktur. Fellesråd 
med naturlige samarbeidsområder både kirkelig og kommunalt bør være et hovedmål og gå 
foran et absolutt mål om felles arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte. Store kommuner bør ha 
eget fellesråd. 

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 1Støtter modell 1 der alle er ansatt i prostifellesrådet. Vi deler imidlertid mindretallets 
innvendinger om at modellen fører til dårligere sammenheng mellom prest/prost og biskop og 
KM KR enn i dag. Det må være en forutsetning at det kan etableres ordninger som ivaretar 
denne sammenhengen og sikrer en enhetlig kirke. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådene bør ha rett til å avgi uttalelser i alle tilsettinger i rene kirkelige stillinger 
(Prest, kateket/diakon, organist) for ansatte som skal arbeide i vedkommende sokn. 
Menighetsrådene bør også ha en representant i  tilsettingsorganet ved tilsetting av arbeidere 
som nevnt ovenfor. 

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



 

Tjøtta menighetsråd 

295 
 

 

 

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, Enhetlig ledelse med prost i stab, er å foretrekke ut fra at den gir en klar enhetlig 
øverste ledelse av alle ansatte i prostifellesrådet.  Dette er viktig i en tid med omskiftende 
rammebetingelser og hurtige endringer, og spesielt i omorganiseringen/overgangen til en 
felles arbeidsgiver.  Her pekes det spesielt på måloppnåelse av Avklarte roller og mandat.  For 
å skape trygghet i rollene og mandatene er det viktig med en daglig leder for alle.  Videre 
vektlegges spesielt måloppnåelse av God ressursutnyttelse, dvs bruk av menneskelige og 
økonomiske ressurser på best mulig måte for å nå ut med kirkens budskap.  Det handler ofte 
om å økonomisere med ressursene på best mulig måte.  Dette er også viktig overfor 
kommunene som samarbeidspart og viktigbevilgningsgiver.  I overgangen til et større 
forvaltningsorgan som et prostifellesråd vil være er det viktig å kunne ta ut den forventede 
gevinsten med bedre ressursutnyttelse og effektivisering.Det er viktig med prosten lokalisert i 
stab og med ledelsesfunksjon overfor menighetsprestene istedenfor at prosten er leder på 
samme nivå som kirkeverge (Modell 3). Dette for å unngå en «konkurransesituasjon» om 
ressursene (konflikt) samtidig som det er viktig at prostefunksjonen ivaretar kirkefaglig 
ledelse iet helhetsbilde gjennom modell 2. 
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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: 
Det legges til grunn at det her menes den daglige leder i prostifellesrådet og at den kirkelige 
kompetansen er representert i stab som prost.  Da blir det slik at i tillegg til kravet om 
medlemskap og engasjement for kirkens budskap bør det stilles nasjonalt minimumskrav i 
form av krav til høyere utdanning innen administrasjon og ledelse på minimum bachelor-nivå. 

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 

Kirkeverge er en meget gammel betegnelse og angir i dag den som leder den kirkelige 
administrative virksomheten innenfor en kommune. Hvis en ny organisering blir som modell 
1 vil lederrollen omfatte alle ansatte og all kirkelig virksomhet og tiden vil være inne for en ny 
betegnelse av stillingen. Her ligger «kirkesjef» eller «kirkeleder» nærmest. Det kan bli 
endrede prostiområder og endrede oppgaver for prosten. Betegnelsen «ledende prest» kan 
være et alternativ.  



 

Tjøtta menighetsråd 

297 
 

 

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 

 

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 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 2 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

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

3 

 

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? Ja 

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

Betegnelsen «prostifellesråd» peker mot dagens prostinivå, og det er ikke gitt at 
organiseringen blir på dette nivået, samtidig som det kan være lett å blande sammen 
begrepene og skape forvirring.  En foreslår derfor at rådet får betegnelsen kirkelig fellesstyre.  
Da har en klart skilt rådet fra det nasjonale kirkerådet og med utgangspunkt i soknet vil det 
være det lokalkirkelige rådet som ivaretar interessene og utøver virksomheten for oppnåelsen 
av visjonen «Mer himmel på jord». 

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, men punktet er meget uklart. Mange menighetsråd har ingen økonomiske midler utenom 
offergaver og er uten administrativ hjelp.  Menighetsrådet har dessuten ingen styringsrett over 
kirkelige ansatte og svært begrenset innvirkning bla på gudstjenesteplanleggingen. Større 
ansvar for gudstjenesten må derfor i stor grad baseres på frivillig innsats, men uten myndighet 
blir dette uklart.Det bør i det minste uttrykkes at fellesrådet skal legge til rette for at 
menighetsrådet kan ta ansvar for gjennomføring avgudstjenester og kirkelige handlinger 

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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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?  

Menighetsråd i flersoknskommuner har, etter dagens kirkeordning, ingen rett til uttalelse eller 
avgjørelse i saker som omfatter vesentlige endringer og tiltak på kirker og gravplasser. Med 
større fellesråd og en representant fra hvert menighetsråd blir det enkelte menighetsråds 
innflytelse i slike saker illusoriske.Menighetsrådene som organ for rettssubjektet soknet og eier 
av kirker og gravplasser må få uttalerett og også avgjørelsesmyndighet i omfattende tiltak på 
disse områdene og betydningen av soknets eierskap til kirkelige eiendommer bør få en grundig 
rettslig avklaring. I rapporten nevnes det at menighetsrådene skal styrkes, men det er få 
konkrete forslag om hvordan. Med større fellesråd og større sentrale administrasjoner er det 
en fare for at menighetsrådenes rolle vil bli svekket. 

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: 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 
En eller to avhengig av størrelse på kommuner og fellesråd..  Vi mener at fellesrådet ikke bør 
være større enn at det gis plass for en representant fra hver kommune og to fra hvert 
menighetsråd. 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, med full stemmerett. Kommunal representant bør ikke kunne velges til leder 

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 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 

Nei. Kirkemøtet bør gjenspeile ordningen med fellesråd, der hvert menighetsråd er 
representert likt uavhengig av soknets størrelse. 

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?  

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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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. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Det er svært viktig å beholde et nært forhold til kommunen av flere grunner.  De to viktigste er 
den økonomiske gjennom bevilgninger til den kirkelige virksomheten, både til drift og 
investeringer, og for å beholde den lokale gravplassmyndigheten.  Her erdet viktig med god 
dialog med den enkelte kommune, og det er viktig at ikke prostifellesrådet blir for stort, dvs. 
spenner over for mange kommuner.  Fire til fem kommuner bør være maksimum.  
Representasjonen fra kommuner i prostifellesrådet er også viktig for å ivareta forholdet til 
kommunene.  Derfor mener vi at fellesrådet ikke bør være større enn at det gis plass for en 
representant fra hver kommune og to fra hvert menighetsråd. 

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 4 Antall prostier i bispedømmet 2 

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) 

2 

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? 

Svært lite hensiktsmessig 

I vårt område på Helgeland er det feks mange øykommuner og vanskelige kommunikasjoner. 
Medlemmer fra menighetsråd i ytterkantene vil måtte bruke mye tid på møgtedeltakelse. En 
ordning med utstrakte fullmakter til feks arbeidsutvalg vil bli nødvendig og dermed gi svak 
demokratisk styring. 

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 vises til rapportens pkt. 12.2.1 med arbeidsgruppe 4 sine anbefalinger om at «endringer i 
den kirkelige inndelinger bør skje etter konsultasjon med og enighet blant involverte sokn og 
kommuner», side 127. Disse anbefalingene støttes. 

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   

At kirken fortsatt styres av «råd» er utdatert og stammer fra tiden da kongen og senere Staten 
styrte over kirken.I dag må kirken våge å stå fram som synlig «styrer» av eget hus. Organenes 
betegnelser bør være:«Kirkestyre»   (sentralt)«Bispedømmestyre» eller fortsatt 
«Bispedømmeråd»  hvis organet på bispedømmenivå  ikke skal ha styrende 
funksjoner)«Kirkelig fellesstyre»  -  framtidens «fellesråd»«Soknestyre»  -   i stedet for 
menighetsråd. På nynorsk heter det i dag sokneråd, som er en bedre betegnelse enn 
menighetsråd. Dagens bruk av sokn og menighetsråd  er forvirrende og noe som mange ikke 
skjønner meningen av. Soknet er rettssubjektet og eier av kirker og gravplasser og sokn er 
både tidligere og nå brukt i lovverket. Sokn (eller sogn) bør derfor inngåi  benevnelsen på det 
kirkelige grunnorganet. Vi får da for eksempel:Sør-Hålogaland bispedømmestyre (eller 
bispedømmeråd)Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesstyreTjøtta soknestyre 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Nordfjord 
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: Eli Kristin Sneldal, Nestleiar 

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?  

Dette spørsmålet er ikkje så aktuelt i vårt sokn, det er så store avstandar at det vert vanskeleg 
å kombinere fleire små stillingar i dei ulike kyrkjene. 

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? 

Vanskelegare å knytte til seg frivillige. 

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?  

Vi ønskjer å behalde den strukturen vi har no. 

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 ønskjer ingen av desse modellane. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi ønskjer dagens ordning 

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 

Vi har ikkje oversikt nok til å lage ein ny modell, ser at det framkomne forslag ikkje tener vår 
kyrkjelyd.  

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. 

Ja, fordi framlagt forslag vil ikkje bli betre for oss. 

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 

Prostirådet gir premiss for høyringa, våre svar blir da irrelevante. 

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 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Personleg, administrative og teologisk  kvalitetar er grunnleggjande. 
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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 

Vi stiller oss spørjande til kva mynde vil biskopen da ha, dersom han berre har tilsynsmynde? 
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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? 

Ansvar for å styre kyrkja mot vedtekne mål. Leiing. 

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 

Vi ønskjer heller at dagens struktur vert betre utnytta lokalt, m.a. faglege ressursar frå 
bispenivå. 

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? 

Vi vil halde på dagens innhald. 

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? 

Ja 

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 

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? 

Vi vil halde på dagens innhald. 

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 

Vi meiner sjølve ordninga vil skape problem i høve relasjon til kommunen. 

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? 

Vi ønskjer ikkje prostifellesskap 

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 
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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 går mot fellesrådsmodellen. Vi har hatt mange omstillingar i kyrkja. Vi vil bygge på det vi 
har. Nytt prostifellesskap vil ta nye ressursar, vi treng heller nye stillingar i kyrkja lokalt. Dette 
vil svekke lokalkunnskapen i prostifellesrådet. Kommunefinansieringa vil bli vanskelegare. 
Prostifellesrådsmodellen er ei ny organisering. Vi treng heller å sameine målstyringa i kyrkja. Vi 
ønskjer heller at dei ressursane (faglege) som finst i bispedømmet i større grad kjem dei lokale 
miljøa tilgode. 

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 
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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   

Vi går mot fellesrådsmodellen. Vi har hatt mange omstillingar i kyrkja. Vi vil bygge på det vi 
har. Nytt prostifellesskap vil ta nye ressursar, vi treng heller nye stillingar i kyrkja lokalt. Dette 
vil svekke lokalkunnskapen i prostifellesrådet. Kommunefinansieringa vil bli vanskelegare. 
Prostifellesrådsmodellen er ei ny organisering. Vi treng heller å sameine målstyringa i kyrkja. Vi 
ønskjer heller at dei ressursane (faglege) som finst i bispedømmet i større grad kjem dei lokale 
miljøa tilgode. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Sandenssjøen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Nord-Helgeland 
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 Ingebriksen, Leder i 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?  

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? 

Må ikke blir for stort og for mange kommuner, slik at de som sitter i prostifellesrådet har 
oversikten. 

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?  

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? 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 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: 
Hvis prost er daglig leder, må denne ha noe lederutdanningHvis "Kirkeverge" blir daglig leder, 
må denne ha høyere utdanning innom adm og ledelse på minimum bachelornivå. samt 
kirkefaglig utdanning 

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? 

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 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 
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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 

 

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? 

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? 

Ingen merknad 
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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 

Ingen merknad 

 

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



 

Sandenssjøen menighetsråd 

329 
 

 

 

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 
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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 

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? 

Nei 

Med samme forholdstall som til Stortingsvalg 

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?  

 

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 
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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. 

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 3 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 4 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? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 



 

Sandenssjøen menighetsråd 

334 
 

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? 

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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Alstahaug menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Nord-Helgeland 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: Annie Marskar Henriksen, 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?  

Felles arbeidsgiveransvar for alle som arbeider lokalt gir klarere ledelsesforhold med hensyn til 
arbeidstakere og ressursbruk 

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? 

Blir det nye rådet for stort, over 4-5 kommuner, kan det svekke effektivitet og 
ressursutnyttelse. Det kan også svekke kontakten mellom sokn og kommune. Det er nødvendig 
med god forståelse i kommunen for dens økonomiske ansvar for kirkens oppgaver i 
lokalsamfunnet 

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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De enkelte kommuner må ha en representant i rådet 

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 1Denne modellen er den som minst svekker forankring til sokn og lokalsamfunn, samt 
grunnlaget for kommunal finansiering av kirken lokalt. 

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? 
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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 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 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Det bør stilles krav om høyere utdanning innen administrasjon og ledelse på minimum 
bachelor nivå. 

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? 

Uavhengig av modell må biskopen ha tilstrekkelige ressurser til å utøve tilsyn og 
ledelsesansvar 

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. 

2 

 

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. 

3 

 

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? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Det nye prostirådet bør få navnet Lokalkirkeråd 

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 

Menighetsrådets rolle i tilsettingssaker av de som arbeider i soknet bør nedfelles i kirkelig 
regelverk. Dette tydeliggjør at disse er menighetens tjenere. 

 

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?   

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 
Dette er avhengig av hvor mange sokn og kommuner det nye rådet består av. Ved få 
kommuner og sokn, kan antall representanter økes. Men rådet må heller ikke bli for stort og 
tungrodd. 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Viktig med god forståelse i kommunene for kirkens oppgaver i lokalsamfunnet som 
kommunene har økonomisk ansvar for 

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 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 

Medlemmer til kirkemøte fra hvert bispedømme bør velges med samme mandatfordeling som 
ved Stortingsvalg. 

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 
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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 

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?  
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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 

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. 

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. 

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 3 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 5 

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 
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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? 

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 
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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 Narvik menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Ofoten 
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: Inge Rolland, 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. Medfører ekstra byråkrati 

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? 

Jfr ovenfor. Biskopen skal ha styringen gjennom bispedømmerådet og være administrativ leder 
i tillegg til øverste leder innenfor kirkelige spørsmål. Dette kan ikke delegeres til mindre 
kompetente ledere/råd 

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? 

Jfr tidligere svar 
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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?  

Se ovenfor 

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 2Se tidligere svar 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå som i dag. 

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 

Se tidligere svar  
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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. 

Hvis det skal være en arbeidsgiverlinje må denne være basert på teologisk kunnskap . 

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 

Se tidligere svar 

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 

Se tidligere svar 

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: 

Lederen må være teolog 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Jfr tidligere svar 

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 

Se tidligere svar  

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? 

Se tidligere svar 

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

Se tidligere svar 

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 
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Se tidligere svar 

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

 

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

Å være til stede for hele bispedømmet og kunne være tilgjengelig ved alle spørsmål av 
teologisk grunn samt interne tvister. Samt å ha ansvaret teologisk og administrativt 

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 

En selvfølgelighet. Se for øvrig ovenfor 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Se ovenfor 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

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

5 

Se tidligere svar 

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

Vet ikke 

Se tidligere svar 

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? 

Å være biskopens nærmeste redskap for sin gjerning som leder for bispedømmet 

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? 

Ja 
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Det er ikke alt som sokneprest/kapellan skal måtte ta seg av 

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 skal være det folkevalgte organ som fungerer som mellomledd mellom 
geistelighet og menighet 

 

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 har i dag utstrakt myndighet men det er fellesrådet som må gjøre oss 
oppmerksom da vi ikke er heltidsansatt og dermed ikke får full innsikt i saker vi burde ta oss av 

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 

Vi trenger ikke flere råd 

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?  

Dagens ordning kan med tillemping fungere bedre enn foreslåtte endringer 

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) 

Se ovenfor 

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? 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 

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 



 

Narvik menighetsråd 

360 
 

 

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 

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. 

3 
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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 3 Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner Vet ikke 

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 

Se tidligere svar. Det fungerer fint som det er nå også etter små justeringer grunnet 
sammenslåtte kommuner og dermed grenser for bispedømmene 

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?  

Ja 

Det er naturlig at samisk er representert i prostier med samisk befolkning 

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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra 
Tysfjord og Hamarøy menighetsråd (og 
fellesråd) 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Ofoten 
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: Tanja Knutsen, 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?  

Fordeler:•En felles arbeidsgiverlinje for alle ansatte vil bidra til en mer enhetlig organisasjon, 
med bedre styring og samhandling mot felles mål.•Et felles arbeidsgiverorgan vil gjøre det 
lettere å bygge et felles arbeidslag basert på likeverdig mangfold. Muligheter: Vårt ønske er å 
utvikle et lulesamisk fellesrådsområde. 

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: •Menighetene forholder seg i liten grad til prostiet, prostiet virker fremmed for 
mange, mange kjenner ingen tilknytting eller eierforhold til prostiet.•Prostiet er pr i dag først 
og fremst en organisatorisk ramme for prestene.•Vi frykter at et nytt kirkelig organ på 
prostinivå til erstatning for dagens kirkelige fellesråd i kommunene, og den avstanden som da 
oppstår, vil kunne svekke kommunenes økonomiske forpliktelser overfor lokalkirken.      •Vi er 
redd for at en sentralisering av lokalkirkens ledelse til et prostinivå på sikt vil bidra til å tappe 
lokalkirken for stillinger og ansatte, noe som også vil kunne ramme bosettingen og mangfoldet 
i lokalsamfunnene. •Større avstand mellom kirkens ledelse og kommunen som lokalkirkens 
bevilgende myndighet, oppleves problematisk.  Store avstander, uforholdsmessig tidsbruk ved 
hyppige reiser og dertil økte reisekostnader, motvirker viktige kvaliteter som nærhet og 
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tilhørighet. Vi frykter at store enheter og en fraværende ledelse på sikt vil innebære 
ennedbygging av folkekirka i distriktene. I alt menighetsbyggende arbeid er kirken avhengig av 
lokalkunnskap. Ledelses- og styringsorganene i store prostifellesråd vil i stor grad mangle helt 
nødvendig lokalkunnskap. Det er gjerne stor forskjell på distrikts- og bymenigheter. •Det er 
fare for at i stedet for å jobbe utadrettet i menigheten så må ansatte jobbe inn/opp mot det 
nye prostiet. 

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? 

•Vi synes det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne redusere uheldige konsekvenser•Det er 
helt avgjørende for lokalkirkens fremtid at både kirkefaglige og administrative enheter tar 
hensyn til lokale forhold som avstander, geografi. eks fjorder og større fjelloverganger. 

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?  

•Begrepet prostifellesråd er ikke lett å identifisere seg med. Det er få, om noen, som kjenner 
tilhørighet eller eierforhold til et prosti.•Prostienheten er ikke entydig i norsk kirkebilde i dag. I 
deler av landet strekker prostier seg over enorme områderog omfatter mange kommuner. Her 
er prostiene ikke egnet som enheter for kirkelig organisering av/for lokalmenigheter. 

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 merknadModellene som er beskrevet og nyansene mellom dem er vanskelige å forstå. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Hvorvidt det finnes en bedre modell er vanskelig å si, når kun en modell «prostimodellen» er 
vurdert. 

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 

Hvorvidt det finnes en bedre modell er vanskelig å si, når kun en modell «prostimodellen» er 
vurdert.  

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 av modellene er tilfredsstillende 

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



 

Tysfjord og Hamarøy menighetsråd (og fellesråd) 

367 
 

 

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 

Den som tilsettes som daglig leder må ha både kirkefaglig kompetanse og annen relevant 
lederkompetanse. Om den som tilsettes som daglig leder ikke har tilstrekkelig 
formalkompetanse må det stilles krav om/ legges til rette for at lederen tilegner seg 
slikkompetanse.  Personlig egnethet vil være meget viktig.Kirkefaglig kompetanse kan 
være:•Kompetansen på hva det er å være kirke i det enkelte lokalsamfunn finnes i størst grad 
i lokalmenighetene, hos menighetsrådsmedlemmer og ansatte og frivillige i menighetene. 
•Prester med profesjonsutdanning, Kateketer og diakoner med mastergrad, kantorermed 4-
årig kirkemusikkutdanning er høykompetente yrkesutøvere og i stand til å utøve faglig skjønn 
og prioriteringer i henhold til sine forpliktelser etter vigslingsløfter og 
tjenesteordninger.•Opprette et studie med vekttall i kirkefaglig kompetanse?•Relevant 
lederkompetanse kan være:•Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av 
soknene•Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i 
kommunen•Fremmesamarbeid mellom menighetsrådene•Ivareta soknenes interesser i 
forhold til kommunen•Budsjett, økonomi og regnskapsarbeid•Ivareta det samlende 
arbeidsgiveransvar for de som lønnes over fellesrådets budsjett •Ivareta fellesrådets 
kirkebygg- og gravplassforvaltning 

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?  
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Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene bør ikke endres da de er historiske og godt innarbeidet. De er også forholdsvis 
kjønnsnøytrale.  

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? 

Vi ser ikke at det er nødvendig for biskopens lederrolle i kirken at han/hun har 
arbeidsgiveransvar. 

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 

Vi ser ikke at det er nødvendig for biskopens lederrolle i kirken at han/hun har 
arbeidsgiveransvar. 

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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Etter vår kirkes orden har biskopen en helt sentral leder- og tilsynsfunksjon. Noe av 
problemet med den skisserte nyorganiseringen at biskopen kommer i en skvis, med fare for å 
miste sin posisjon og betydning som reell leder. I så fall er det bekymringsfullt. Biskopene må 
fortsatt ha en viktig rolle for å styrke og synliggjøre kirkens enhet. 

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 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 



 

Tysfjord og Hamarøy menighetsråd (og fellesråd) 

370 
 

 

Dersom det etableres en ny prostifellesrådsmodell faller flere av oppgavene som i dag løses av 
bispedømmerådene bort. Det gjelder alt som følger av arbeidsgiveransvaret for prestene. Når 
profesjonaliseringen av og ansvaret for det kirkefaglige arbeidet istørre grad legges til 
prostifellesrådene, vil mye av den servicen som i dag går ut av bispedømmekontorene også bli 
overflødig. Det vil bli vanskeligere enn før å bygge en samlende kirkefaglig profil i 
bispedømmene. 

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: 

Som før nevnt er prostiet en type kirkelig geografisk enhet som folk flest ikke kjenner 
tilhørighet til. Hvorfor ikke kalle det for Kirkelig fellesråd som er et kjent begrep? Eventuelt 
lokalkirkeråd som er et beskrivende navn og sier hva det er vi drivermed. Ordet kirke bør i alle 
fall være med i navnet. 

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? 

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 

Fordi menighetsrådet skal føle ansvar for, og ha eierskap til sine ansatte. 

 

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 
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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?   

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

Representanter i menighetsrådet påpekte at hvis de risikerte å bli nødt til å reise inn til Narvik 
eller Fauske for å delta i et møte, så ville det ikke være aktuelt å stille til valg i menighetsrådet. 
Menighetsrådet ønsker å gjøre en jobb lokalt. Å brukeen hel dag borte fra jobb pga reisevei er 
ikke aktuelt. Ordning hvor medlemmene har rett til fri pga offentlige verv er i tillegg opphevet, 
og de vil bli trukket lønn for å være borte.Vi tror det blir vanskeligere å få frivillige til å stille til 
valg imenighetsrådet 

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 
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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 

Vi er redd for at den svekkelsen av lokalkirken som prostifellesrådsmodellen vil innebære, vil 
føre til at kommunen selv overtar ansvaret for gravferdstjenesten. Uten dette ansvaret 
kommer kirken til å miste mye av nærheten til folk.  Kirken har i dag mange ansatte med 
kombinerte stillinger eks. kirkegårdsarbeider/kirketjener. Det vil være et tap for kirken om 
disse stillingene skulle forsvinne, også økonomisk ettersom mye økonomi vil forsvinne ved en 
slik overflytting. Kirkegårdsdriften står for minst 1/3 av lokalkirkens økonomi, men 
ringvirkningene av kirkegårdsdriften er langt større.  Det har svært stor betydning at det nye 
organet ikke favner et for stort geografisk område, eller plasseres for langt unna 
kommuneadministrasjonen geografisk. 

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 1 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 1 Antall kommuner 5 



 

Tysfjord og Hamarøy menighetsråd (og fellesråd) 

377 
 

 

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? 

Samisk kirkeliv 5, geografi 5, by/land 5, nylig sammenslåtte kommuner 5 

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? 

Allerede dagens prostistruktur er veldig forskjelligartet. Også en evt fremtidig 
prostirådsstuktur vil måtte bli veldig forskjellig, avhengig av hvor man er geografisk plassert, 
antall ansatte, avstander mm. 

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 

Spørsmålsstillingen bygger på en forutsetning om at én eneste samisk representant i et 
prostiråd vil være tilstrekkelig for å ivareta den samiske retten til selvrepresentasjon og 
selvbestemmelse. Denne forutsetningen er vi grunnleggende uenig i. Det gis heller ingen 
avklaring om hvordan og av hvem en slik samisk representant tenkes valgt. Spørsmål om hvem 
som skal nominere kandidater, om valget skal skje som direktevalg eller av et valgmannsmøte, 
evt som oppnevning av et annet samisk demokratisk valgt organ, står ubesvart.Sett fra vårt 
ståsted er dette helt avgjørende spørsmål som må stilles og besvares FØR en ny kirkelig 
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organisering bestemmes.Vi er redd for at det samiske kirkedemokratiet med dette går fra 
vondt til verre. Det til tross for at det heller ikke innenfor dagens modell finnes mekanismer 
som sikrer likeverdig samisk representasjon og selvbestemmelse ved valg til menighetsråd. 
Heller ikke i sokn som ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Det betyr at det 
både i prinsippet og ipraksis kan velges menighetsråd i samiske menigheter med ansvar for 
samisk kirkeliv, uten at en eneste valgt representant er same eller på annen måte har samisk 
kompetanse. Selv om det ved menighetsrådsvalg skulle være nominert både samer og 
nordmenn, kanvalgresultatet lett gi et faktisk resultat der ingen samer blir valgt, eller at 
fordelingen mellom samer og nordmenn blir så skjev at samisk selvrepresentasjon og 
selvbestemmelse i realiteten settes til side.Vi kan ikke se at lulesamisk kirkeliv er tjentmed en 
kirkelig nyorganisering der fellesrådsstrukturen med ansvar for økonomi og 
personellressursene i lokalkirken, løftes opp på prostinivå. Det er verken demokratisk, 
forsvarlig eller tilstrekkelig med representasjon av kun én same. Det er heller ikkeforsvarlig 
overfor samer som bor i kommuner og prostier som faller utenfor forvaltningsområdet, at de 
ikke skal ha noen rettigheter gjennom representasjon i sine respektive prostifellesråd. 
Avhengig av hvor fremtidens prostigrenser vil gå, vil kommuner og sokn med betydelig 
bosetting av samer, men som likevel ikke er innlemmet i språkforvaltningsområdet, risikere å 
falle utenfor en slik rett til representasjon i sitt prostifellesråd.Pga økt avstand og manglende 
representasjon vil resultatet av en slik organisering bli vesentlig dårligere enn dagens. Mens 
man idag tross alt har en viss nærhet til beslutningstakerne, vil situasjonen bli en helt annen 
med den nye modellen. 

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

 

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

Situasjonen i de ulike samiske språkområdene er svært forskjellig. Dersom Kirkemøtet velger å 
gå for prostirådsmodellen kan den muligens fungere som modell for Indre Finnmark prosti. 
Dette er et prosti som langt på vei er som andre prostier. Den store forskjellen er at her er den 
samiske befolkningen majoritetsbefolkning og samisk språk er majoritetsspråk. For de andre 
språkområdene er situasjonen helt annerledes. I sørsamisk område er dette erkjent forlengst, 
gjennom opprettelsen av kategorialmenighetenSaemien Åålmege (Sørsamisk menighet). Vi tar 
for gitt at Sørsamisk menighet skal bestå, og at det ikke legges opp til doble strukturer i 
sørsamisk område.I lulesamisk område er det pr i dag ikke etablert noen særskilte strukturer 
som har som mål å ivaretalulesamisk kirkeliv på egne premisser. Fortsatt er det tilfeldighetene 
som avgjør hvorvidt det er samisk representasjon i Hamarøy menighetsråd. Lulesamer bosatt 
utenfor Hamarøy kommune som også er forvaltningskommune, har ingen rettigheter eller 
muligheter til å fremme og delta i et lulesamisk kirkeliv innenfor sine sammenhenger.Den 
faktiske situasjonen i de ulike språkområdene, og rettigheter for samer bosatt utenfor sine 
språkområder, må utredes og hensyntas når kirkens fremtidige organisering skal vedtas. Å 
gjøre dette først i ettertid som en tilpasning til allerede etablerte norske strukturer, vil etter 
vår mening bryte med kirkens idealer om likeverd mellom samer og nordmenn i Den norske 
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kirke.For lulesamisk kirkelivs del ville det være interessantom det ble sett nærmere på 
erfaringene fra sørsamisk område og Saemien Åålmege (Sørsamisk menighet). 

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 prinsipiell tilnærming som vektlegger likeverd, selvbestemmelse og selvrepresentasjon for 
samisk kirkeliv må legges til grunn ved alle endringer i den kirkelige organiseringen. Dette 
gjelder også på nasjonalt nivå.Dagens nasjonale organisering av samisk kirkeliv, med samisk 
representasjon i bispedømmerådene i hhv Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland, 
Samisk kirkeråd, Kirkerådet og Kirkemøtet, og de etablerte valgordningene, må belyses. Vi ser 
ikke at noe av dette tas opp til drøfting i de utredningene som er gjort hittil. 

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?  

k kirkeliv, med samisk representasjon i bispedømmerådene i hhv Nidaros, Sør-Hålogaland og 
Nord-Hålogaland, Samisk kirkeråd, Kirkerådet og Kirkemøtet, og de etablerte valgordningene, 
må belyses. Vi ser ikke at noe av dette tas opp til drøfting i de utredningene som er gjort hittil. 

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 Ankenes sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Ofoten 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: Kjell Sverre Fostervold, Kasserer 

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 kan være mer profesjonalitet enn dagens mange små fellesråd. Det kan også tenkes 
en viss synergi-effekt i en slik struktur som kan redusere ressursbruk til administrativt 
arbeid.Tilsettingssaker kan få en bredere søkermasse ved prosti-utlysningerenn dagens 
fellesråds-utlysninger. Problemet med å få kvalifiserte ansatte og hele stillinger kan bli enklere, 
men hovedårsaken er ofte finansiering mer enn tilgang på arbeidssøkere på det lokale plan.En 
felles arbeidsgiver kan gi bedre samarbeid og koordinering mellom dagens delte 
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? 

Ulemper kan være en økning av administrasjon totalt sett da det uansett må være en lokal 
(kommune eller sokn) administrasjon for utføring av lokal ledelse, henvendelser osv. Ved å 
innføre et nytt administrasjonsnivå vil man oppleve at administrasjonen svulmer opp. Risikoen 
er at en prioritering av prostinivåets funksjoner, på bekostning av det lokale, lett vil kunne skje 
hvis finansieringen minker. Avstanden mellom lokal arbeidstaker og leder på prostinivå blir 
større enn dagens ordning. Tilliten fra kommunal finansieringen kan bli svekket når man skal 
forhandle med et prosti i stedet for dagens fellesråd. 
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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? 

Profesjonaliteten i forvaltningen på prostinivå må være god, åpen og gjennomsiktig slik at tillit 
kan bygges mellom prosti og kommune. Kommunal representasjon i fellesrådet på prostinivå 
er nødvendig. Retten til gravferd er et kommunalt, offentlig ansvarsom er delegert til kirken i 
henhold til lovverket. Når dette legges til prostinivå er det viktig at man på en trygg og synlig 
måte får vite hvilke kommunale bevilgninger som blir brukt til den offentlige forvaltningen og 
hvilke som blir brukt til religionsutøvelse. Komme.Ankenes menighetsråd anbefaler en prosess 
med 2 adskilte budsjettforhandlinger og bevilgninger for å bevisstgjøre 
bevilgningsmyndighetene på dette.Bevilgningene fra hver kommune skal gjenspeile den 
enkeltes kommune i forbruket.  Dette dokumenteres ved årlige regnskap og rapporter innen 
den enkelte 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?  

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 kan gi større fleksibilitet og lokal tilpassing. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ankenes menighetsråd forutsetter at de ansattes medvirkning i ansettelsessaker blir ivaretatt 
gjennom partssammensatte utvalg, et naturlig krav, jfr. Hovedavtalens bestemmelser. Det må 
oppmuntres til en god representasjon gjennom områdetillitsvalgte på prostinivå med mulighet 
for frikjøp. 

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 

Ankenes menighetsråd merker seg at modell 1 kan gi større fleksibilitet og lokal tilpassing. 

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 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Vi ønsker nasjonale krav. Det er viktig å få rett person på rett plass. Tyngdepunktet bør ligge 
på administrasjon selv om kirkefaglig kompetanse kan være en ønskelig kvalifikasjon. 
Nasjonale krav til stillingen bør være høyskoleutdanning innen administrasjon og økonomi og 
/eller annen relevant høgskoleutdanning. Erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig, men 
ikke et krav. 

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 

Ankenes menighetsråd mener at den mer enn 800 år gamle tittelen, kirkeverge, videreføres.
  

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? 

Uansett om biskopen skal ha arbeidsgiveransvar eller ikke er det en fordel at han har 
tilsynsansvar for alle kirkelig ansatte med unntak av gravplassansatte som ikke har krav til 
tilhørighet i DNK. Dette vil motvirke et klasseskille mellom geistlige og vanlig ansatte. 

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

Hvis biskop skal ha arbeidsgiveransvar bør også gravplassansatte ha tilsyn i administrativ 
sammenheng. 

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? 

Tilsyn til de ansatte i den norske kirke eventuelt utvidet med gravplassarbeiderene hvis 
Biskop innehar 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) 
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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 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Uttalerett med unntak av - Hverken Biskop eller menighetsråd bør uttale seg om ansettelser 
av gravplassarbeidere som ikke har krav til tilhørighet til DNK. Administrasjonsutvalget må 
ta ansvar for alle ansettelser hvis organisasjonen bygges på et ledelsesnivå. Unntak er 
ansettelse av daglig leder som må legges til det øverste organet. 

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 og de ansatte på bispedømmekontoret må få en meningsfull rolle i den nye 
strukturen. En utvikler av strategier og kompetanseheving for alle ansatte kan være noen av 
oppgavene. 

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

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 
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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 

Menighetsrådet er et folkevalgt organ som ikke skal ansvarlig gjøres for gjennomføringen av 
gudstjenester.  Dette er prestens oppgave. 

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 må forelegges ansettelsessaker til uttalelse for de ansatte i menigheten. 
Medvirking er viktig. 
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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?  

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 

 

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: Ankenes menighetsråd  anser den ordningen som mest 
demokratisk. 



 

Ankenes sokn 

388 
 

 

 

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 

Kommunens rolle som medvirkende til kirkens rolle i kommunen bør ikke svekkes. En fjerning 
av stemmeretten vil være et feil signal. 

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

 

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

Så lenge kommunene fortsatt skal finansiere den lokale kirke gjennom prostifellesrådet vil det 
være oppsiktsvekkende å svekke kommunenes mulighet til å påvirke prostifellesrådets 
beslutninger. Kommunens rolle i prostifellesrådet bør heller styrkes enn fjernes. Kommunen 
må ha anledning til å kunne etterse og påvirke den offentlige oppgaven, gravplassdrift, som er 
delegert i denne utredningen til prostifellesrådet. Kommunen har også et økonomisk ansvar 
for vedlikehold av kirkens bygninger som lett vil kunnesvekkes uten representasjon. 

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

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 

Vekting vil føre til sentralisering av kirkemøte og derved mindre engasjement fra mange sokn. 

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

 

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

Alle bør være valgbare ved direkte valg. 

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

 

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

Alle bør være valgbare ved direkte valg. Lek kirkelig ansatte ordningen har ikke gjenspeilt 
bredden av kirkelige ansatte. 

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?  

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) 

 

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 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 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

Budsjettprosess - Bevilgingsprosessen bør deles opp i 2 adskilte bevilgninger. Ett budsjett og 
bevilgning til drift av den Norske Kirke og ett budsjett og bevilgning til gravplassforvaltningen. 
Det vil gjøre det enklere for kommunene å vite hva de bevilger av midler til offentlig 
forvaltning og hva de bevilger til utøvelse av religion. 

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 2 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 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 
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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? 

Det bør, hvis mulig, unngås at 2 rivaliserende byer havner i samme prostiråd for å unngå at 
rådet lammes av geografisk strid. 

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?  

 



 

Ankenes sokn 

394 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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   

Ankenes menighetsråd mener at bevilgningene til Den norske kirke er for små til å ivareta de 
oppgaver som er gitt i regelverket.  Dette gjelder i stor grad de ansattes tarv og ikke minst til 
vedlikehold av kirkene.Skal en lykkes med å opprettholde en folkekirke med god oppslutning 
må storsamfunnet sørge for at Den norsk kirke får de nødvendige ressursene som skal til.Nye, 
finansielle måter anbefales utredet parallelt med denne høringsprosessen.Angående krav for å 
bekle lederstillinga i prostiet ønsker Ankenes menighetsråd ikke at det kreves presteutdanning 
men at det er et krav om god kjennskap til Den norske kirke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Bodø domkirkes menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Salten 
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: Lars Raymond Holm, Leder Bodø domkirkes 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?  

- Økt mulighet til profesjonalisering- Enhetlig ledelse og beslutningsnivå - Samling av ressurser 
under samme paraply- Samme arbeidsgiverpolitikk, felles lønnspolitikk- Bedre utnyttelse av 
infrastruktur og kompetanse vil kunne gi redusert sårbarhet- Felles arbeidsgiverlinje vil gi felles 
lønns- og arbeidsgiverpolitikk- Fordeler for dagens fellesrådsansatte: Høyere 
arbeidsgiverkompetanse i arbeidsgiverorganet, noe enklere håndtering i mulige konfliktsaker. 

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? 

- Avstand til lokalmiljø/soknene kan virke fremmedgjørende. - Fare for større 
rekrutteringsproblemer på kirkelige stillinger på grunn av økonomiske forhold (dårligere 
lønnstilbud/-betingelser).- Fare for manglende engasjement/pliktfølelse i de kommunene som 
ikke har den lokale kirken.- Avstand til kommunen som bevilgende myndighet vil kunne føre til 
et lavere lokalt engasjement for kirken i kommunestyre og menighetsråd.- For prestene: Ingen 
umiddelbare fordeler, derimot fare en fragmentering av ordningersom er felles i dag (etter- og 
videreutdanning, verneombud, nærhet til biskopen, faglig kompetanse i arbeidsgiverlinjen). 

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? 

Sikre bredderepresentasjon fra soknene på linje med f.eks samarbeidsutvalg innen skole og 
kultur. Faglige samarbeidsprosjekter vil kunne bidra til å redusere eventuelle uheldige 
konsekvenser. Risikoen for å redusere det lokale engasjementet for kirken eruansett stor. 

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 viktig at det ikke blir en fordyrende ordning med et større byråkrati. Hvis det ender med 
100-150 nye sjefsstillinger, sannsynligvis med høyere lønn og prestisje enn dagens kirkeverger 
– så vil det virke negativt. Stillingene vil selvfølgelig kunnevære attraktive for prester og andre 
kirkefaglig utdannede ansatte, men disse trenger vi fortrinnsvis i førstelinjen i en allerede 
presset rekrutteringssituasjon. Det er viktig med tydelige reglementer og beskrivelser av roller 
og ansvar. 

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 merknadNoen foreslår modell 1 - prostifellesråd:På sikt opphør av valg til menighetsråd, 
heller direkte valg til prostiråd. Opprette systemer med menighetsutvalg/ arbeidsutvalg som 
skal «nære det kristne liv» men som ikke etter dagens lov har ansvar for planarbeid.Andre 
mener at ingen av modellene er å anbefale: Ingen av forslagene medfører større engasjement 
for kirken lokalt eller gir bedre rekruttering/tilgang på prester som er noen av 
hovedutfordringene for menighetene i dag. Alle forslagene medfører mer sentralisering og 
risiko for mer byråkrati med større avstand til livet i menighetene og kommunene som i dag 
har et økonomisk ansvar for kirken.  Alle forslagene med unntak av 3 medfører også en klar 
svekkelse av biskopenes rolle. Prestene vil forholde seg til sin arbeidsgiver i praksis og 
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biskopene vil bli satt på sidelinjen. Spørsmålet man bør stille er om en felles arbeidsgiverrolle 
etter disse modellene er verdt prisen man må betale for dette.  Det er vanskelig å se at noen av 
modellene er bedre enn dagens ordning for kirken. Om man har en felles arbeidslinje vil det 
fortsatt være ulikheter i forhold til lønn og arbeidstid alt etter hvilken stilling man har. Det er 
veldig ulike behov i landet. Det blir også stadig færre og da flere større kommuner. Fra 2014 er 
antallet kommuner redusert med 79 dvs fra 435 til 356.  Noen kirkelige fellesråd er i dag så 
store at de har nok ressurser og god kompetanse som arbeidsgiver, mens andre bør inngå i et 
samarbeid med nabokommunen for å få nok ressurser.  Man kan jobeholde dagens ordning og 
legge til rette for at små kirkelige fellesråd på frivillig basis inngår et interkommunalt 
samarbeid med andre kirkelige fellesråd for enkelte tjenester istedenfor å etablere nye 
prostifellesråd. 

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

Se over - det er ikke foretatt noen votering og vi gjengir bare de kommentarene som er gitt. 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Kommentar 1: Ansettes i prostiet av et ansettelsesutvalg bestående av ansatte og 
folkevalgte.Kommentar 2:For å oppnå målet med én arbeidsgiverlinje bør alle være ansatt 
under det nasjonale rDnK. Bispedømmerådet bør på delegasjon ansette i alle kirkefaglige 
stillinger, så kan et prosti-FR på delegasjon ansette de øvrige, i samarbeid med MR. Et prosti-
FR må overta minst mulig av menighetsrådsoppgaver, slik at det lokale engasjement for kirken 
ikke svekkes.Menighetsrådet må være representert ved alle ansettelser. 

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

Det er ikke foretatt noen votering og vi gjengir bare de kommentarene som er gitt. 

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 

Kommentar 1: Arbeide for å nå målet om én, felles arbeidsgiverlinje. Modellene er grundig 
«hørt» og utredet. Dagens ordning med små fellesråd med arbeidsgiveransvar blir for 
sårbar.Kommentar 2:Ja, ved å legge mer på de 11 ansettelsesorganene hos 
bispedømmerådene, som vi allerede har, og redusere antallet fellesråd.  

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 
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Vi må gjerne lage én, felles arbeidsgiverlinje. Men da kan vi bygge på det vi allerede har, og 
ikke etablere nye fordyrende strukturer, som innebærer så stor risiko som det foreslåtte. 

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 

Kommentar 1:Modell 1 legger enhetlig ledelse til grunn og åpner for lokal variasjon for at 
enten kirkevergen eller prosten (nye lederroller) har rollen som daglig leder i prostiet. Den 
andre vil være «assisterende leder» på et nivå over et eventuelt nestenivå av 
mellomledere.Kommentar 2:Vi har allerede en etablert ordning med ledere på ulike nivåer, 
som samvirker uten å stå i over-/underordnet forhold til hverandre (prost/kirkeverge/FR-
leder, biskop/stiftsdirektør/BDR-leder). Dette kan videreføres i ny ordning, der lokalt 
soknepresten har det faglige ansvaret for kirkelig arbeid, og en administrativ leder har det 
administrative ansvaret for tilrettelegging. Tilsvarende på øvrige nivåer. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Egnethet og lokale krav til kompetanse (ledelse, budsjett, plan) 

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 

Kommentar 1:Titler kan gjerne endres. Om vi sammenligner med endringer i kommunal 
forvaltning, kan tilsvarende «kommunaldirektør» innføres som alternativ til kirkeverge. Har 
ikke noe alternativt forslag til prost.Kommentar 2:Titlene prost og kirkeverge bør videreføres. 
La oss slippe «sjef», «direktør» og lignende sekulære titler.  

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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? 

Kommentar 1:Ser biskopens rolle tilsvarende statsforvalterens overfor skole, barnehage, 
kommune, næringsliv, med en fagstab som fører forvaltningstilsyn, og biskopen med et 
«faglig tilsynsrolle» overfor prester.Kommentar 2:Biskopen bør ikke reduseres tilet 
kontrollorgan. Her må det tydeliggjøres at biskopen har det øverste ansvaret for å tilføre 
menighetene kirkefaglig kompetanse, opprettholde denne, inspirere og veilede. 

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

Kommentar 1:De nasjonale mål for kirken vedtas og skal fortsatt vedtas av kirkemøtet. 
Bispekollegiet nedfeller faglige mål for kirken og disse følger biskopene med sine 
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forvaltningsansvar opp regionalt?Kommentar 2:Plikt, myndighet og midler til å drive 
kirkefaglig veiledning og videreutdanning av ansatte. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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 

Kommentar 1:Frikobles; se pkt. 15Kommentar 2:Ja, biskopen bør ha arbeidsgiveransvar for de 
kirkefaglig tilsatte, og tilse at disse og menighetene følger kirkens mål og strategier. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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

Som i punkt 15. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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 

Kommentar 1: Uenig, kommentar 2: Ja, av alle kirkefaglige medarbeidere. 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Ja, absolutt, særlig for de kirkefaglige medarbeiderne. Det er eneste mulighet for å sikre like 
muligheter for faglige samlinger i bispedømmet. 

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

Vet ikke 

Kommentar 1: Delvis enig, med sammenligning til statsforvalterens rolle. kommentar 2: 
Gjerne det. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Kommentar 1:Kan være oppnevnte repr til Bispedømmerådet fra prostirådene. Dette vil 
avhenge av valgmodeller som opprettholdes/ videreutvikles. Representasjon fra sokn, til 
«prostiråd» til bispedømmeråd til KirkemøteKommentar 2:Å implementere og følge 
oppKirkemøtets mål og strategier i bispedømmets menigheter. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

  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? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Kommentar 1:Kirkerådet i Salten, Kirkerådet i Ofoten osv. Prostiråd vil være et «fjernt» begrep 
for folk flest.Kommentar 2:Kan det ikke bare hete «Nn kirkelige fellesråd» som i dag? 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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 

Kommentar 1: Nei – tillegges kirkerådet i nnnKommentar 2: Ja, representert som i dag. 

 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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

Kommentar 1:Helhetlig kirkeplan bør tillegges Kirkerådet i nnn. Det bør være en nærhet til 
kommuneplanarbeid der man bestreber oss på at kirkeplan er forankret i kommuneplaner og 
dens ulike sektorinndelinger. Menighetsutvalget får ansvar/ oppgaver som handler om «det 
nære, kirkelige liv» - handlingsplaner som følger av overordnet plan.Kommentar 2:Alt som 
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bidrar til lokalt engasjement i menighetsrådet bør videreføres. Lokale planer skaper 
engasjement og vil styres av de ressurser menigheten har. De bør derfor behandles i MR. 

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

Se kommentarene over. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

  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? 
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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 

Avhenger av oppgavene i PFR. Antakelig viktigere at MR har jevnlige møter med lokal 
kommunal representant. 

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 

MR bør være bedre representert enn i dag. 
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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 

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 

Kommentar 1:Ja, bør være et folkevalgtes arena for folkekirken. Ansatte har egne faglige og 
fagforeningsfora.Kommentar 2:Nei, det kirkelige embete må være tydelig til stede på alle 
nivåer. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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

Kommentar 1:Ja, samme som 32.Kommentar 2:BDR bør ha lek kirkelig tilsatt representant som 
i dag, disse møter da videre i Kirkemøtet. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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 

Se kommentarene på punkt 32-33. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 
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Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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 

På annet vis, spesifiser 

Se tidligere kommentarer. 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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 

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 

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. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Planforankring 

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

Kommentar til alternativ a: Ønsker ikke PFR slik det er tenkes her, premisset i spørsmålet er 
feil. 
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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? 

Disse hensynene fremgikk ikke av høringsdokumentet i Word-format, derfor har vi ikke svart 
på disse. 

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 

Kommentar 1:Usikker – vil antakelig være regionale ulikheter og behov for 
grensekorrigeringer. Kommentar 2:Dagens struktur er ok hos oss 

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

Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

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

Kommentar 1:Se til andre, tilsvarende «prostistrukturer» så som regionale samarbeid for 
revisjon, HMS, renovasjon osv.Kommentar 2:Vi tror ikke på denne type regiontenkning, det 
skaper avstand til kommunen og svekker engasjementet for kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 
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Se de ulike kommentarene over - det er ikke foretatt noen votering. 

  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 

Forsoning 

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

 

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

Innarbeide i liturgileddene. 

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   

I tillegg til kommentarene som er gitt, så viser vi også til de beskrevne fordeler og ulemper ved 
de ulike modellene som vi fikk presentert av KA tidligere i høst. Det viser tydelig at dette ikke 
er noen modell som utmerker seg veldig i forhold til de andre (eller dagens løsning for den saks 
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skyld).Likeså er det såpass ulike forhold og behov rundt omkring som gjør at det ikke er én 
modell som passer alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Saltdal felles menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Salten 
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: Arne Steinbakk, Leder Saltdal kirkelige fellesråd 

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 mulig fordel er at det blir større faggrupper, samt mer fleksibilitet for å løse oppgaver i et 
større område enn soknet. Likevel veier ulempene ved innføring av prostifellesråd tyngre enn 
disse fordelene. 

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 mener det er en betydelig risiko for en svekket relasjon mellom kommunen som 
tilskuddsmyndighet og kirken. Det vil kunne gå ut over kirkelige oppgaver, vedlikehold av kirker 
og ansvar for gravplasser.Videre vil etablering av prostifellesråd kunne føre  til økte 
administrasjonskostnader og kostnader knyttet til transport og logistikk. 

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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Det er vanskelig å finne tiltak som begrenser uheldige virkninger. Derfor ønsker vi å videreføre 
det tette samarbeidet vi har med kommunen i dagens en-til en-relasjon. 

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?  

Prinsipielt synes vi det kan ha positive sider i etablering av felles arbeidsgiverlinje for alle 
ansatte lokalt. Vi vil likevel påpeke at mange av fordelene med dette allerede fins i sentrale 
avtaler. Å etablere mellom 100 og 150 arbeidsgivere med hver sin personalpolitikk, HR, 
kompetanseheving, HMS mm virker ikke klokt. Eneste måte å ivareta en helhetlig linje er at alle 
blir ansatt  i rDNK med delegasjon «nedover» i systemet. 

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 går ikke inn for noen av de nevnte modellene. Vi mener alle de tre modellene 
har svakheter ved seg ved at de forutsettes gjennomført i prostifellesråd. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi ønsker en videreføring av dagens ordning med delegasjon når det gjelder stillinger som i dag 
ligger under Fellesrådet. 

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 

Andre og bedre modeller burde vært utredet og lagt fram under denne høringen.  

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. 

Vi vil beholde dagens ordninger inntil videre,- så lenge et godt alternativ ikke er på plass. 

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 

Dersom det mot vår formodning blir etablert prostifellesråd, går vi inn for modell 1, da denne 
både realiserer målet om felles arbeidsgiver og styrker soknets handlingsrom over 
virksomheten i eget sokn. 

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 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Daglig leder må være medlem av DNK og ha engasjement for kirkens budskap.Det enkelte 
Fellesråd bestemmer hvilke kvalifikasjoner som er påkrevd og ønskelig for den som blir tilsatt. 

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 

Ikke besvart.  

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? 

Bispedømmets oppgaver bør i hovedsak være 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? 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? 

Nei 

Vi mener at prestene skal ha det overordnede ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, etter gjeldende forordninger slik det praktiseres i dag. 

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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Nei, spesifiser hvorfor 

Vi mener det bør etableres prostimøtsr uten at det etableres prostifellesråd. Prostimøtet kan 
behandle saker som dreier seg om strategi og prioriterte oppgaver 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? 

Saltdal felles menighetsråd mener at menighetsrådene må bestemme representasjon i 
eventuell opprettelse abc prostifellesråd for å sikre medbestemmelse. 

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 
Ikke relevant. 

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 

Ikke relevant. 

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? 

Nei 

For å sikre tilstrekkelig representasjon i de minst folkerike bispedømmene, mener vi disse bør 
tilgodesees med et antall ekstra representanter. 

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 

Ikke relevant. 

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? 

Ikke relevant 

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   

Saltdal felles menighetsråd synes det er beklagelig at hele prosessen rundt ny kirkelig 
organisering synes mangelfullt utredet, og at viktige kjerneområder først blir utredet etter 
svarfristen.Som vi har påpekt, synes vi det er en stor svakhet at det bareer satset på én 
hovedmodell. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Velfjord og Tosen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Sør-.Helgeland 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: Solrun Thomassen, 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 gir mer samarbeid på tvers av lokalmenighetene og kan bidra til å øke stillingsprosenter. I 
vårt sokn og i flere av soknene i prostiet er det mange små stillingshjemler. Det er allerede 
samarbeid mellom menigheter om enkelte stillinger. Vi har blant annet en organist og en 
kirkeverge som er ansatt av to ulike fellesråd. 

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? 

Avstander i prostiet, og da spesielt pga. fergeforbindelser. Avstand til kommunene kan gi 
utfordringer med tanke på 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? 
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Møtevirksomhet må legges opp klokt, kan noe f. eks. være digitalt? Fysisk plassering blir viktig, 
og i et prosti med store avstander så kan det være viktig med noe fysisk tilstedeværelse i hver 
enkelt kommune/sokn med f.eks et kirkekontor med begrensede åpningstider. I tillegg blir det 
viktig med god dialog med hver enkelt 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?  

Det er viktig at det blir tatt hensyn til avstander i utarbeidelsen av prostigrensene. Og at det 
lyttes til og tas hensyn til de lokale menighetene når en eventuell ny prostistruktur vedtas. For 
oss i soknet så er det viktig at avstandene ikke økes i forstor grad. 

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 3Ingen kommentar 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Det er viktig at menighetsrådet involveres i ansettelser. F. eks. gjennom at MR får uttalerett 
angående ansettelser og at MR får representanter i tilsettingsråd. 

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 

KA har lansert en modell angående Vertsfellesråd som vi tenker bør utredes videre som en 
mulig modell. En slik modell vil gi muligheter for å delegere noen ansvar til et stort fellesråd, 
samtidig som de lokalr FR beholder en del myndighet.  

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. 

Vi er åpne for å opprettholde dagens situasjon, men da må samarbeid i prostiet økes. F 
eksempel gjennom vertsfellesrådsmodellen. 

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 

Det er en kjent og utprøvd modell i bispedømmene og vi tror denne kan fungere også i 
prostifellesrådet. Dersom denne ikke blir vedtatt så har vi Modell 1 som et annet alternativ. 
Begge disse modellene løfter frem både prosten og kirkevergen som naturligeledere i 
organisasjonen. 

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: 
Her bør det sette opp noen krav til kunnskap om økonomi og noe lederutdanning og/eller 
ledererfaring. 

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 bør ikke endres. Vi tenker at dette er stillingstitler som er kjent blant folk, de er 
kjønnsnøytrale og de er særegne for kirken.  

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 tilsyn bør utvides fra dagens ordning og gjelde hele bispedømmet, det vil si tilsyn 
overfor sokn, ansatte og råd. Visitas bør styrkes og gjennomføres oftere enn i dag, slik at 
biskopen får en tettere kontakt med lokalmenigheten og soknet. 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi er enige med utvalget om at biskopen bør ha en faglig kompetent stab, en rolle i 
tilsettingssaker, mulighet for bindende pålegg, mulighet for prostivisitaser og mulighet for å 
innkalle til kompetansehevende tiltak for alle ansatte. 

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? 

Tilsynsmyndigheten er viktig og det er spesielt viktig med visitas. 

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 
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spesielt i ansettelser 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? 

Bispedømmerådet bør fortsette med enkelte av oppgavene de har. Spesielt de overordnede 
ansvar angående gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni, samisk kirkeliv og lignende. Og 
bispedømmerådet bør disponere en del av midlene de gjør i dag slik at de kan fordele midlene 
til lokalmenighetene. 

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? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Vi mener at benevnelsen Kirkelig mFellesråd holder. At vi derfor tar navnet på prostiet og 
plasserer Kirkelig fellesråd etter. Eksempel her i Sør-Helgeland prosti så vil det bli Sør-
Helgeland Kirkelige Fellesråd 

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 

Her blir det viktig at MR er involvert i utlysning, intervju, innstilling og ansettelse av lokale 
stillinger. 

 

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?  

Involvering i ansettelser er viktig. 

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: Dette er en kjent ordning som fungerer godt i dag med tanke på 
valg av fellesråd. 

 

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 



 

Velfjord og Tosen menighetsråd 

433 
 

 

 

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 bør være en kommunalrepresentant som representerer alle kommunene. 

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) 

Kjent ordning som fungerer godt i dag. 

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? 

Nei 

Vi ønsker at alle bispedømmer sender likt antall delegater til kirkemøtet. 

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 
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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?  

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 
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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 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 

 

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 2 Antall sokn 3 

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) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Avstand er viktig. Det er viktig at det ikke kun sees på antall innbyggere, men også tas hensyn 
til avstand i prosti med få innbyggere som har store avstander. 

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? 

Avstand er viktig. Det er viktig at det ikke kun sees på antall innbyggere, men også tas hensyn 
til avstand i prosti med få innbyggere som har store avstander. 

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 
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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? 

Biskop og bispedømmeråd bør beholde noe av ansvaret for samisk kirkeliv og bidra til å styrke 
menighetsråd og prostifellesråd i dette arbeidet. 

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? 

Biskop og bispedømmeråd bør beholde noe av ansvaret for samisk kirkeliv og bidra til å styrke 
menighetsråd og prostifellesråd i dette arbeidet. 

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   

Dersom det blir et prostimøte som skal møtes årlig, tenker vi det er viktig at møtested roterer 
mellom soknene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Brønnøy menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Sør-Helgeland 
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: Jøran Johansen, Medlem 

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 større organisasjon kan gi mulighet til mer fagstillinger. 

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? 

Rekruttering kan bli utfordrende. Avstand til lokalmenighet. Det kan bli en stor og uoversiktlig 
organisasjon. 

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? 

Tydelige kommunikasjonslinjer. Tydelige plattformer for å møtes. God kontakt med 
kommunene. 

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?  

Det bør bli felles arbeidsgiver. Men hvem skal ha ansvaret? 

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? 

Utlysning og intervju. Det er viktig at MR har representant i innstillingsråd. 

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? 

 



 

Brønnøy menighetsråd 

441 
 

 

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? Nei 

Modell 1: 1Modell 2: 2Modell 3: 4 

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: 

Leder erfaring/Utdanning 

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 endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Prost kan beholdes, men kirkevergetittelen bør 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? 

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? 

Biskop som symbol og formidler av kirken i det lokale. 

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 

Kun ved tilsetting av proster 

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? 

Som før med unntak av ansettelse av menighetsprester 

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?  

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: 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 bør være en rundgang mellom kommunene, f.eks. at ordførerne bytter på ansvaret 

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

 

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



 

Brønnøy menighetsråd 

447 
 

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? 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?  

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 
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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. 

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)  

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) 

3 

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? 

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 

Der det er mulig. 

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   

Et alternativ er å innføre interkommunalesamarbeid i stede for prostifellesråd. F. eks. 
vertsfellesrådsmodellen (Ref. KA - Harald Askeland) 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Sør-Helgeland 
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: Tone Johanne Sund, 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?  

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 

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 og risiko er at den nærheten vi i dag har til kommunen vil bli svekket. Mister den 
lokale nærheten og samarbeidet både med kommune og frivillige. Den utøvende makten kan 
bli for langt unna til å få til en velfungerende hverdag. Økte reisekostnader, økt behov for 
møter gjør utgiftene høyere. Vi ser for oss at det blir økte administrasjonskostnader. 

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? 

Beholde fellesrådene i kommunene slik at pengene beholdes lokalt og beslutningene også 
gjøres lokalt. 
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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?  

Det blir vanskelig for frivillig valgte rådsmedlemmer å uttale seg om hva de andre kommunene 
kan ha behov for. Det blir mindre påvirkningskraft og dermed vanskeligere å rekruttere folk til 
rådene. Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 

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 merknad. Vi ønsker ingen av modellene, det fungerer godt slik vi har det i dag. Men 
dersom det skal gjennomføres forandringer, kan vi se for oss en modell hvor det blir en slags 
«verts sokn» hvor man kan søke faglig bistand. Vi har allerede et godt samarbeid påtvers av 
sognene her vi er, og prøver stadig å utvikle dette. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Når det gjelder tilsetting av fellesråds ansatte, så fungere det fint slik det er i dag, og vi har 
også inntrykk av at det fungerer bra med tilsettingsprosessen av prester. 

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 

Vi ønsker å opprettholde dagens ordning.  

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. 

Vi ønsker å opprettholde dagens ordning. Vi mener at dagens ordning ivaretar både de lokalt 
ansatte i fellesrådene, og prestene som er ansatt av bispedømmet. Og vi mener også at 
dagens ordning fungerer optimalt i forhold til samarbeid med kommunene og deres 
finansiering av kirkene og kirkegårdene. 

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 

. Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 

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 

Behold dagens ledelses modell. 

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 

Nei. 

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 

Nei.  

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? 

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. Vi mener 
biskopen skal fortsette å ivareta arbeidsgiveransvaret den har i dag. 

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 

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. Vi mener 
biskopen skal fortsette å ivareta arbeidsgiveransvaret den har i dag. 

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 fremdeles holde seg til å ha ansvar for de som er ansatt av biskopen, og tilby 
faglig veiledning til andre kirkefaglig utdannede slik biskopen gjør 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. 

2 

Litt uenig. Det er allerede etablert et slikt fast møtepunkt i vårt bispedømme og det har vi 
inntrykk av fungerer greit.y 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

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

 

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

5 
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Helt enig, kompetansehevende tiltak er alltid positivt. 

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

Vet ikke 

Litt uenig. Vi ønsker gjerne besøk av prosten, og slik det gjøres i dag fungerer fint for oss. 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

De bør følge med i hva vanlige folk ønsker av kirken, og lytte etter hva de forskjellige 
menighetsråd har å meddele.y 

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? 

Nei 

NEI. Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. Dersom 
arbeidsoppgavene blir for mange og for utfordrende blir det vanskelig å få folk til å stille opp 
som frivillige i rådene. 

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?  

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. Vi har bare et 
sogn. 

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

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. Vi har bare et 
sogn. 

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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vi vil gjerne har et årlig prostimøte for å fremme samarbeid sognene imellom. Som et 
rådgivende organ innenfor strategi og satsninger. Men vi ønsker ikke prostifellesråd. 

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? 

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 

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 
Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 
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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 

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 

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

 

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

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 

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) 

Alternativ 1, som i dag. 

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, da blir all makt enda mer sentralisert. 

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

 



 

Sømna menighet 

462 
 

 

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

Dagens ordning fungerer meget godt, og vi ønsker å beholde det slik. 

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 

Dagens ordning fungerer meget godt, og vi ønsker å beholde det slik. 

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 vil ha dagens ordning videreført. 

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 

På annet vis, spesifiser 

Vi anser det som viktig å ha prest og lek kirkelig tilsatt 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 

Vi anser det som viktig å ha prest og lek kirkelig tilsatt i kirkerådet. 

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. 

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 

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. Samarbeidet 
mellom vårt lille sogn og kommunen fungerer meget godt. 

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 
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Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Det er tatt for lite hensyn til de geografiske utfordringene i distriktene med tanke på ferger og 
avstander og vi ønsker ikke å tallgi dette. 

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 

Vi ønsker ikke etablering av prostifellesråd, for oss er det svært lite hensiktsmessig. Hvis det 
mot formodning blir opprettet prostifellesråd er det for vårt vedkommende hensiktsmessig og 
naturlig for oss å opprettholde dagens prostigrense på grunn av degeografiske utfordringene. 

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 ønsker å opprettholde dagens prostistruktur. 

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 

Dagens ordning fungerer meget godt i vårt sogn, og vi ønsker å beholde det slik. 

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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Dersom dagens kirkelige organisering får fortsette, så skal vi fortsette å ivareta det samiske 
kirkeliv så godt vi kan. Eksempelvis ved samisk tekstlesning og ved å heise det samiske flagget 
ved spesielle anledninger. 

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 hele denne høringsuttalelsen er forutinntatt med overvekt av ledende spørsmål. Vi 
stiller oss kritisk til objektiviteten i høringsforslaget, og er også kritisk til at ikke alle 
utredningene er blitt gjort ferdig i forkant av utsending av høringen. Det er vanskelig for oss å 
ta stilling til utsagn der konsekvensene ikke er utredet. Vi stiller et spørsmål til hva denne 
prosessen egentlig koster. Vi er ganske sikker på at et prostifellesråd vil medføre mindre 
tilskudd fra kommunene, og større avstand til de lokale menighetene og de frivillige. Vi er redd 
denne modellen vil medføre ytterligere frafall av medlemmer i DNK og vi vil miste mange av de 
frivillige i de lokale menighetene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Sortland menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Vesterålen 
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: Svein Roar Jacobsen, Leder menighetsråd/fellesråd 

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?  

Samordnet og lettere system i det daglige. Enklere ved konflikthåndtering. Mer demokratisk, 
alle ansatte sidestilles. 

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? 

Eventuelle ulemper ved selve prosessen og motstand ved endring. Usikkerhet med tanke på 
relasjonen kirke/kommune. Omfattende prosess. 

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 må forutsettes gode lokale utredninger. Det bør avsettes ca. 2 år til lokalt utredningsarbeid 
for fellesnemd/prosjekt før implementering. Det forventes ressurser fra sentralt hold slik at 
men kan tilsatte en daglig leder for fellesnemda/prosjektet i denne 2-års perioden. Hos oss er 
det potensielt 6 fellesrådsområder/kommuner som blir direkte berørt. Viktig at den daglige 
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drifta kan gå som normalt, mens ei eventuell fellesnemd gjør sitt arbeid. Det må selvsagt også 
være god involvering og informasjon lokalt. 

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?  

Usikkerhet i forhold til finansiering 

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 2 og 3 framstår som ulike måter å holde fast på nåværende 2 deling i kirken. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Alle tilsettinger bør skje i prostifellesrådet. Det må sikres tilstrekkelig medvirkning fra 
menighetsråd og biskop. 

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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Utredning av ulike former for interkommunalt samarbeid som alternativ til sammenslåing kan 
kanskje vurderes.Vil forutsette økte ressurser til personadministrasjon ved et eventuelt 
Vertsfellesråd.  

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 

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 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vi ønsker oss en sentralt utarbeidet veileder av rådgivende art for prostifellesrådet, ikke 
nasjonale krav. Denne kan være til hjelp for prostfellesrådet ved tilsetting av daglig leder. 

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 sterke meninger om dette.  

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? 

Kirkemøtet må legge føringer gjennom eget regelverk som kan være til hjelp for biskop og 
prostifellesråd, når det gjelder biskopens tilsyn- og ledelsesansvar. 

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 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra arbeidsgiveransvaret. Biskoper bør ikke være 
arbeidsgiver. 

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

 

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

Tilsyn overfor råd og alle ansatte (jfr. spørsmål 15) 

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 

For prester 

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

3 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Etterutdanning og teologisk strategiarbeid for hele bispedømme 

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? 

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?  

Arbeidsfordelingen bør være som i dag. 

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: Indirekte valg, ellers bli det for mange direkte valg i kirka. 

 

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 full stemmerett 

Ikke flere enn en kommunal representant som kan representere de aktuelle kommunene i 
prostiet. 

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 vårt førstevalg. Alternativ 3 kan også gå. Viktig med lokal forankring. 

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, bør vektes (med visse hensyn, jfr. Stortinget) 

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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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 

 

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 

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. 

2 

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 2 Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 5 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? 
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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? 

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? 

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 

Viktig med samisk representasjon på bispedømmenivå og nasjonalt nivå. Det samiske ivaretas 
lokalt gjennom Samefolkets dag og ledd i liturgien. 

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 svaret på spørsmål 44 

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? 

Se svaret på spørsmål 44 

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 Øksnes menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Prosti:  

Vesterålen 
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 Christiansen, 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?  

Øksnes menighetsråd mener fordelen langt fra oppveier de negative konsekvensene av større 
avstander, mindre tilhørighet mellom ansatte og menigheten, vanskeligere vilkår for 
rekruttering av frivillige, risiko for lavere tilskudd fra kommunene, med mer. Men en 
organisering i form av prostiråd legger til rette for å tilsette personer med særskilt 
kompetanse. Ikke minst knyttet til byggforvaltning vil det kunne være interessant. Det legger 
også til rette for at enkelttjenester (som gudstjenester og begravelser) ved vakanse i tjenesten 
i et sokn kan dekkes av andre ansatte i prostiet. Det blir også noe færre ledere som trenger å 
ha kompetanse innen særskilte arbeidsgiverrelaterte spørsmål. Øksnes menighetsråd ser 
imidlertid få eller ingen oppgaver som i dag gjøres dobbelt på grunn av to linjer. Mange 
arbeidsplaner, aktivitetsplaner og gudstjenesteplaner vil måtte koordineres mellom soknenivå 
og fellesrådsnivå også ved etablering av prostiråd. 

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? 

Redusert kommunal finanseringsviljeØksnes menighetsråd anser det som overveiende 
sannsynlig at kommunene vil vise liten vilje til å omgjøre de verdiene som i dag ytes av 
kommunene i form av tjenester i tjenesteytingsavtaler til tilskudd i form av bevilgninger. 
Videre anses det sammsynlig at kommunale bevilgninger til et interkommunalt kirkelig 
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prostiråd vil følge prinsippene for bevilgning til regionråd – ingen kommuner bevilger mer pr 
innbygger enn den kommunen som bevilger minst. For kirken kan det betyat tilskudd pr 
medlem reduseres i alle kommuner unntatt den kommunen som allerede bevilger minst. Det 
er også grunn til å frykte at de kommunene som vurderer at de kan drifte gravplassene 
billigere enn andre kommuner i samme prosti, vil be statsforvalteren om å få overta 
gravplassdriften i kommunal regi. Noen kommuner vil kanskje være villige til å bevilge ekstra til 
investeringer i bygg i egen kommune, noen kanskje også ekstra til vedlikehold av bygg i egen 
kommune. Men vi vurderer det som lite realistisk at en kommune vil bevilge ekstra for å legge 
til rette for større kirkelig aktivitet i egen kommune enn i de øvrige kommunene i prostiet.Et 
mindre selvstendig sokn med større avstand mellom ansatte og menigheten/frivilligeFor 
ettsoknkommunene vil prostifellesrådet bety vesentlig redusert selvstendighet, og en ny, 
vesentlig større avstand mellom store deler av staben som skal lede og utvikle menigheten og 
menigheten de skal bistå. Der det i dag er behov for en viss samordning mellom to 
arbeidsgiverlinjer vil det fortsatt være behov for å samordne de lokale planene i hver enkelt 
menighet med de ressurser prostiet kan stille til rådighet.AnnetOm en legger til grunn 
regionrådenes omdømme, er det lite å hente på å organisere kirken i prostier. Det er ingensom 
føler tilhørighet til et regionråd, annet enn de som er ansatt der.Daglig ledelse på soknenivå i 
det som i dag er ettsoknskommuner må overlates til andre. Noen steder vil det være behov for 
en egen daglig leder – da er innsparingen ved å opprette prostiråd liten. Andre steder må 
daglig ledelse utføres av en av de øvrige ansatte. Hvis det i hvert sokn er en ansatt som skal 
bruke en dag i uka eller kanskje bare en time daglig til ledelse kan det medføre at vi bruker 
mange titalls årsverk fra prester, diakoner eller kateketer som kirken trenger til det de er 
utdannet for på oppgaver som kunne vært løst av personer uten slik kritisk kompetanse. 

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? 

Øksnes menighetsråd ønske rikke prostifellesråd. Men skulle det bli opprettet må en sikre at 
flest mulig har sin tjeneste knyttet til en menighet, et sokn, og unngå at fagstillinger skal 
betjene hele prostiet. Da mister de ansatte tilhørighet i menigheten(e) og menighetene mister 
eierskap til de ansatte. Det må sikres stor grad av selvstyre i hvert enkelt sokn, med eget 
budsjettansvar langt ut over det som i dag ligger til soknet. Det må sikres daglig ledelse i hvert 
enkelt sokn ved å legge det til en stiling som har tid og anledning til å prioritere ledelse uten at 
det går ut over kirkelige handlinger. 

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?  

Øksnes menighetsråd fraråder sterkt en prostifellesrådsmodell. Det innebærer en betydelig 
svekkelse av soknets selvstendighet, spesielt i kommuner som i dag er ett-soknskommuner. Vi 
frykter større mangel på prester og andre med kirkefaglig kompetanse da de som har slike 
stillinger vil bruke mer tid på samordning, og til dels også mer arbeidstid på reise mellom 
tjenestesteder i større enheter. Kanskje vil også ansatte i slike fagstillinger ende opp med å 
bruke mer tid på ledelse på soknenivå, der ledelse idag ivaretas av kirkeverge. De ansatte i 
fagstillingene vil i mange tilfeller også få et mindre arbeidsfellesskap i det daglige dersom 
merkantile stilinger sentraliseres bort fra den lokale stab. Uten en 
kontormedarbeider/kirkeverge, kan diakon eller trosopplærer kan fort bli alene på jobb hvis 
prest, kantor/organist og kirketjener har fri mandag 

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 1Øksnes menighetsråd ønsker alle ansatt i dagens fellesråd. Subsidiært at alle er ansatt 
i RDnK, men ansvar delegert til dagens fellesråd, der hvert fellesråd har selvstendig 
budsjettansvar og videreføres som juridisk enhet på vegne av soknet/soknene. Blant de 
foreslåtte prostirådsmodeller anser Øksnes menighetsråd modell 1 som den prinsipielt 
foretrukne.Det er for menighetsråd viktigere å videreføre fellesrådet på kommunalt nivå enn å 
få en samordnet arbeidsgiverlinje. En mulighet for å oppnå det kan væreat 
arbeidsgiveroppgaver for prestene delegeres til fellesrådet i stedet for et prostiråd, men at 
RDnK fortsatt er formell arbeidsgiver. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsetting bør delegeres til dagens fellesrådsnivå på kommunalt nivå. Dersom prostiråd 
etableres bør alle tilsettinger skje i prostirådet. Biskop bør få en formell rolle i 
tilsettingsutvalg/intervjuutvalg. 
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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? 

Ja 

Målet om en arbeidsgiverlinje kan oppnås ved å ansette alle i dagens fellesråd. Ingen enheter 
vil bli færre ansatte enn i dag. (Eventuelt kan prestene beholde RDnK som formell 
arbeidsgiver, men med ansvaret delegert til fellesrådet.) Dette kan kombineresmed at en 
rekke avtaler knyttet til etterutdanning, faglig fordypning, mulighet for sammen med kolleger 
utenfor eget fellesråd, med mer. Vilkår kan ivaretas i en standard arbeidsavtale som fellesråd 
forventes å bruke, noe kan tas inn i tariffavtaler.Videre kan det opprettes en enhet for 
HR/lønn/personal som kan levere tjenester knyttet til dette for alle fellesråd som ikke har 
egen kompetanse og ikke får dette levert tilfredsstillende fra kommunen. Det kan også 
opprettes en økonomienhet som kan levere tjenester knyttet til regnskap for de fellesråd 
som ønsker dette.Fellesråd som ikke er store nok til å ansette spesiell kompetanse alene, 
eksempelvis kompetanse vedr. bygg, kan samarbeide om dette, gjerne etter en 
vertskommunemodell. Fellesråd bør forplikteseg til et felles ansvar for at innbyggerne og 
medlemmene får tilgang til viktige kirkelige handlinger. Fellesråd – og de ansatte i fellesråd – 
bør derfor være forpliktet til å avhjelpe hverandre ved sykdom, vakanser og ferieavvikling. 
Slik kan eksempelvis prester beholde beredskapsfunksjonen fordelt prostivis, og slik kan 
prester i et prosti ha hvert sitt fellesråd som arbeidsgiver, men samtidig ha et solidarisk 
ansvar for at begravelser, vielser og gudstjenester blir gjennomført.Subsidiært vil Øksnes 
menighetsråd foretrekke en modell der arbeidsgiveransvar legges til RDnK, men delegeres til 
fellesråd på kommunalt nivå. Små fellesråd kan inngå frivillige avtaler om samarbeid. I noen 
tilfeller vil samarbeid gi besparelser. I noen tilfeller kan det vurderes hensiktsmessig å slå 
sammen små fellesråd, men det bør skje etter et lokalt ønske, i forståelse med kommunen 
som hovedkilde til finansiering.  

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. 

Øksnes menighetsråd vil primært fjerne ordningen med to linjer, og ha alle tilsatt i fellesråd 
på kommunalt nivå. Å svare nei på spørsmålet om vi vil beholde to linjer gir imidlertid ikke 
mulighet for å presisere svaret.  Øksnes menighetsråd ønsker primært alle ansatt i fellesråd 
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på kommunalt nivå, men foretrekker å beholde to linjer framfor at alle skal ansettes på 
prostinivå. Øksnes kirkelige fellesråd ser ingen uløselige utfordringer med to linjer. 
Samarbeidet mellom kirkeverge og prost fungerer godt.Vi gjør ikke dobbeltarbeid. Vi 
forventer at det vil bli langt mer tidkrevende for å koordinere menighetens lokale planer med 
prostinivåets prioriteringer i en prostimodell. 

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 

Øksnes menighetsråd ønsker en modell basert på dagens fellesråd, men blant modellene for 
prostiråd foretrekker rådet modell 2. Det er viktig å avklare myndighetsområdet for embete 
og råd. Noen spørsmål ligger til embete å styre selv, og skal ikke overstyres av en annen 
leder. I dag ligger et slikt skille implisitt i de to arbeidsgiverlinjer. Akkurat som rådmannen 
ikke kan overprøve kommunelegens helsefaglige kompetanse, finnes det spørsmål der en 
daglig leder ikke kan overstyre presten. Prosten kan plasseres i stab, men prosten kan også 
gis særskilte oppgaver på vegne av biskop, som et uttrykk for embetets plass i 
kirkestrukturen. Modell 3 framstår tilsynelatende også som en mulighet. Kirken skal ledes av 
embete og råd. Den som er daglig leder bør ha ansvaret for å følge opp og effektuere alt som 
tilligger rådet. Da blir ansvarsområdet for en prost sidestilt med daglig leder ganske 
begrenset. Hvis både prost og daglig leder skal svare for prostirådet innenfor hver sine 
ansvarsområder blir prosten underlagt rådet, og da er parallellen til ledelsesmodellen på 
bispedømmenivå begrenset. 

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 

Dersom prostiråd blir en realitet ønsker Øksnes menighetsråd en modell der mest mulig 
delegeres til soknet, slik at soknets selvstendighet opprettholdes så langt det lar seg gjøre. De 
strategiske valg om menighetsutvikling bør tas på menighetsnivå, ingenmenigheter er like, 
det som fungerer i en menighet kan feile fullstendig i nabomenigheten. Prostifellesrådets 
oppgave må være å allokere ressurser slik at menighetene kan blomstre. Da blir det også 
viktig å stille ressurser til rådighet for menighetsrådene, at de får tilgang til saksbehandler 
kompetanse. 
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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: 
Engasjement for kirkens budskap kan forsterkes med tilslutning til og forpliktelse - til kirkens 
budskap eller eventuelt til kirkens læregrunnlag. Kjennskap til kirkens organisasjon bør også 
være en forutsetning. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Det er vanskelig å utforme nasjonale, formelle krav. Nasjonale krav til formell kompetanse 
kan utelukke godt kvalifiserte kandidater uten riktig utdannelse, men med mye relevant 
erfaringskompetanse. Det må forventes medlemskap, det må forventes en tilslutning til og 
forpliktelse på kirkens læregrunnlag slik at den som leder er forpliktet på det samme som de 
en skal lede, og det må forventes god kjennskap til kirkens organisasjon. 

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 
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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? 

Biskopen bør ha et ansvar for oppfølging. Primært av prestene, dels av menigheten som 
sådan. Kanskje også en rolle overfor andre vigslede ansatte. Øvrige ansatte trenger ikke 
biskopen føle ansvar for, ut over det ansvar biskopen har for soknet/menigheten.Det er 
imidlertid ikke til hinder for at biskop/bispedømmeråd kan tilby kurs/samlinger og bidra til 
kompetanseutvikling, samt legge til rette for at de ansatte opplever seg som del av et større 
fellesskap enn arbeidsgiver i hver enkelt kommune. 

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

Biskopen vil ha andre virkemidler om bispedømmet blir arbeidsgiver. Det er likevel viktig å 
understreke at det er bispedømmeråd – ikke biskop – som eventuelt er arbeidsgiver i en slik 
modell. Biskopens formelle rolle vil derfor ikke være så veldig forskjellig, selv om 
organisasjonen biskopen skal forholde seg til er noe annerledes. 

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 

Arbeidsgiveransvaret bør legges til rådet (bispedømmerådet) – ikke til biskopen. Hvis ikke vil 
vi på mange måter fortsatt ha to linjer i organisasjonen. 

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 være tilsyn med tanke på at prester (og øvrige vigslede tilsatte) forkynner 
evangeliet i tråd med kirkens lære. Biskopen kan beholde ansvar for å godkjenne endringer i 
bygg, og være tilsyn med at kirkebygg ikke benyttes til formål som ikke eren vigslet kirke 
verdig. Biskopen bør videreføre visitaser. 

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 

Vi ønsker ikke prostirådsmodellen, men om den vedtas bør biskopen ha faste møtepunkt 
med ledelsen – daglig leder og prost. Det kan være en kilde til problemer om biskopen har 
mange møtepunkter med prosten uten at daglig leder også deltar. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Ved tilsetting i vigslede stillinger må biskopen sikres en rolle.  Biskop (eller bispedømmeråd) 
kan gis en plass i innstillingsutvalg/partssammensatt utvalg. Med tanke på prest bør 
biskopen ha «vetorett», biskopen bør kunne varsle at en person ikke ansesegnet for 
stillingen. Biskopen trenger ingen rolle mtp tilsetting i ikke-vigslede stillinger. Gjennom 
fellesråd (evt. prostiråd) vil presteskapet være representert ved den prosten/biskopen har 
utnevnt. 

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

1 

Biskopen bør kunne invitere, ikke innkalle. Eventuelt kunne innkalle prestene og kanskje 
andre vigslede, invitere ikke-vigslede ansatte. 

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 uten betydning hva et slikt møtepunkt gis av betegnelse, men biskopen kan med 
fordel besøke prostiet og få en statusrapport jevnlig. 

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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Dersom ansettelser skal skje i RDnK vil bispedømmerådet få en rolle som arbeidsgiver, selv om 
det meste delegeres ned. Bispedømmerådet kan være et strategisk organ for kompetanse, 
samordning, med mer – uavhengig av hvor arbeidsgiveroppgaven er lagt. 

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 ønsker ikke prostifellesråd. Hvis det likevel opprettes er formålsformuleringen OK. 

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 

Ingen kommentar 

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 

Soknet bør ha et medlem i innstillingsutvalg/intervjuutvalg/partssammensatt utvalg. 

 

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?  

Jo lenger avstand det er fra soknet til overordnet organ, jo mer selvstendighet bør soknet få, 
også med tanke på innflytelse over disponering av personalressurser og selvstendig 
budsjettansvar. 

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 

Det kan være tjenlig med et møte i starten av hver valgperiode. 

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

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 
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  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? 

Nei 

Det vil ikke fungere med kommunal representasjon, da en politiker ikke kan representere 
mer enn en av kommunene i prostifellesrådet. Det er ikke realistisk å forvente at en 
kommunal representant fra en kommune skal ha kjennskap til menighetslivet i alle sokn i 
prostiet. 

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 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 er særdeles lite ønskelig at de minste bispedømmenes delegasjon til kirkemøtet blir 
mindre enn antall medlemmer av bispedømmerådet. Det vil skape et A-lag og et B-lag internt i 
rådet. 

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

 

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

Det er naturlig at prester kan være del av kirkemøtet. De kan stille til valg på ordinære lister, 
men da må prestene ta stilling til kirkepolitiske saker og tilhøre en kirkepolitisk gruppe. Med 
dagens ordning kan en prest velges ut fra personlige egenskaper, tillit blant kolleger. 

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 er naturlig at ansatte kan være del av kirkemøtet. De kan stille til valg på ordinære lister, 
men da må de ta stilling til kirkepolitiske saker og tilhøre en kirkepolitisk gruppe. Med dagens 
ordning kan en ansatt velges ut fra personlige egenskaper, tillit blant øvrige ansatte i 
bispedømmet. 

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?  

Avtalevalg hvis gruppene blir enige. Hvis ikke: Forholdsvalg. 

 

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 

På annet vis, spesifiser 

Leder, preses, 11 folkevalgte medlemmer, 2 prester og 2 lek kirkelig tilsatte. Prestene 
representerer en viktig kompetanse, men de lek kirkelig tilsatte representerer 3-4 ganger så 
mange. 

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 
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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. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Øksnes menighetsråd anser det som tilnærmet umulig å opprettholde en én til én-relasjon 
mellom ny daglig leder/prostirådsleder og administrativ/politisk ledelse i alle kommunene i et 
prosti. Det kan også være nødvendig å synliggjøre også innenfor driftsbudsjettet at strukturer i 
en kommune kan være mer kostnadskrevende enn i en annen – antall kirkebygg som skal 
vedlikeholdes, avstander, antall gravplasser med mer. 

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 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) 

Vet ikke 
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Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Øksnes menighetsråd ønsker ikke prostimodellen. Om den etableres bør mest mulig delegeres 
til soknet. Vi ønsker ikke prostier som medfører at ansatte bruker tiden i bilen i stedet for i 
menigheten. 

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 

Øksnes menighetsråd ønsker ikke prostimodellen, men anser dagens prosti som 
hensiktsmessig dersom den skulle bli vedtatt. Det vurderes som helt uoverkommelig å utvide 
det geografiske området. 

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? 

Øksnes menighetsråd anser fellesrådet på kommnunalt nivå som egnet størrelse som nytt 
arbeidsgiverorgan. Fellesrådet vil bli en større arbeidsgiver enn i dag, og en kan samarbeide 
om flere oppgaver enn i dag uten at arbeidsgiveransvar skal fjernes fra fellesrådet. 

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   

Øksnes menighetsråd ønsker primært at alle ansettes i dagens fellesråd, og at det legges til 
rette for både formalisert og forpliktende samarbeid mellom fellesrådene.Øksnes 
menighetsråd anser en videreføring av dagens organisering med to linjer, gjerne med 
arbeidsgiveransvar for presten delegert til fellesrådet som et nest beste alternativ. Dersom det 
er uaktuelt å overlate det formelle arbeidsgiveransvar til fellesrådet, og det er uaktuelt å ha to 
linjer, vil Øksnes menighetsråd peke på en modell med alle ansatt i RDnK med delegasjon til 
dagens fellesråd (og ikke til et prostiråd) som sitt foretrukne alternativ.Dersom det blir vedtatt 
å opprette prostiråd, vil Øksnes menighetsråd støtte en modell med alt arbeidsgiveransvar lagt 
til prostirådet. 

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