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Høringssvar fra Torød Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Domprostiet 
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: Elisabeth Lie Aasland, Leder Torød menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

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

Vi ser ingen umiddelbare fordeler med et prosti av en slik størrelse som er tenkt i Færder/ 
Tønsberg. 

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 rådet blir for stort: Lokal tilhørighet er viktig og avstand til de lokale menighetene og 
oppgavene som skal løses må ikke være for stor. Veien til administrasjonen, faglig fellesskap og 
samarbeid i menighetene bli for lang og kan føre til fremmedgjøring. Menighetsrådets og de 
frivilliges engasjement vil svekkes. Forskjell i kultur, satsingsoppgaver og samhandling mellom 
rådene kan bli krevende. Tilhørighet og opplevelsen av den lokale kirken kan svekkes og dette 
styrker ikke den lokale kirken slikutgangspunktet skulle være. Krevende å profilere vår egen 
kirke i prostiet med mange små og store enheter. Rekruttering til og oppslutning om kirkelige 
valg er i dag krevende. Med et nytt justert prostifellesråd kan oppgavene bli for store, slik at 
rekrutteringen blir enda vanskeligere. Samarbeidsmuligheter med kommunene blir 
vanskeliggjort, dette er det mest krevende og risikofylte både i forhold til budsjettsamarbeid 
og kirken som samfunnsaktør i hver enkelt kommune. Relasjonen mellom kirken og 
kommunen må ikke svekkes. Kommunen er største bidragsyter til finansiering av drift og 
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kirkebygg. Dersom det blir kommuneoverskridende prostifellesråd, kan det være stor fare for 
at kommunenes eierskap til kirken og kirkebygg i egen kommune svekkes. 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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 1Kirkelig fellesråd foretrekker modell 1. Virksomheten bør henge sammen med 
arbeidsgiveransvaret. Det er nært den lokale kirken, der de fleste er ansatt fra før. Justert 
prostifellesråd henter sin rettslige handleevne fra soknet.  Alle får samme arbeidsgiver. Nært 
nok til å samarbeide med kommunen om felles satsingsområder, ivareta kirken som 
trossamfunn og samfunnsaktør, ivareta kirkebygg og gravferdsforvaltning. Modellen 
understøtter lokalkirken/menigheten som bærer av kirkens samlede oppdrag. 

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

Opprettholde kirkelig administrasjonsutvalg der prest/ prost også tiltrer i tilsettingssaker. 

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

 

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

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

 

 

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 

Dersom det skal velges modell er modell 1 å foretrekke. 

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 



 

Torød Menighetsråd 

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 

Ingen kommentar 

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

 

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

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

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

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

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

Ingen kommentar 

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

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

 

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

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

 

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

Biskopen bør fortsatt ivareta den teologiske forankringen i alle ledd i kirken.  Biskopen bør 
frigjøres til inspirasjon, faglig utvikling og kompetansehevende tiltak, tilsyn oppfølging og 
veiledning av alle faglige stillinger og menighetene. 

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 

Kan bidra til teologisk forankring, god saksbehandling, oversikter og vurderinger i 
tilsetttingssaker 
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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? 

Ingen kommentar 

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

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

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

Ingen merknad 
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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? 

Ja 

Ja, det vil gi en nærhet til gudstjenestelivet, det viktigste samlingsstedet for trossamfunnet. 
Samtidig vil dette kreve økte ressurser i form av lønn/ honorar og stillinger i menighetsrådet. 

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

 

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

Ja 

Det er viktig at menighetsrådet involveres i tilsettinger som gjelder eget sokn. Det gir 
menighetsrådet forutsigbarhet at reglene er nedfelt. 

 

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?  

Mer ressurser til - diakoni - barn/ unge 

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 mener at det kan være fint, med et årlig prostimøte som inspirasjon og fellesskap. Det må 
ikke være et organ med formell myndighet.  Det er krevende med legitimitet og sammenheng i 
beslutningslinjer og forvaltningslinjer. 

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: Et eventuelt prostifellesråd bør velges av menighetsrådene. Det er 
nødvendig når dette rådet skal overta oppgraver fellesrådet har i dag.  Sammenheng mellom 
rådene er avgjørende viktig. 

 

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 møte- og talerett 

Det bør være kommunal representant i rådet for å bidra til å ivareta sammenheng og 
samarbeid. 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

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

Annet, spesifiser 

Både prester og leke tilsatte bør kunne være valgbare på lik linje med andre til kirkemøtet. 

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

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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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 
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Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

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

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

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

 

 

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

5 

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

5 

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

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse 1 Antall sokn 1 
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Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 1 Antall kommuner 1 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

1 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Vi har svart 1 på alle disse punktene, da dette er lite belyst og hensynstatt i høringsnotatet. 

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 

Dagens prosti er svært lite hensiktsmessig for oss i Færder. Vi er med i Domprostiet. Ved en 
eventuell sammenslåing vil det bli det nest største prostiet i bispedømmet.  Prostiet har i løpet 
av de siste årene gått fra å bestå av fire kommuner til to. Prostiet består av en stor kommune, 
Tønsberg med 55.000 innbyggere og 9 sokn, og en mellomstor kommune Færder, ca. 30.000 
innbyggere og 5 sokn. I Færder er det i tillegg ca 3000 hytter og befolkningen i vårt område 
øker betraktelig i sommermånedene. Begge kommunene har nylig vært gjennom 
kommunesammenslåing. Fellesrådene har i dag forskjellige administrative avtaler med 
kommunene. Ulike avaler vil bli krevende og utfordrende med en sammenslåing, og vil også 
kunne føre til økte kostnader. Det blir utfordrendeå opprettholde den nære relasjonen som vi 
nå har med kommunene både i forhold til administrative løsninger, kirken som samfunnsaktør 
og mulighet for å ivareta kulturarv og viktige satsingsområder.Dersom dagens prosti skal 
utgjøre et prostifellesråd vil det oppleves som for stor avstand til administrasjonen.  
Menighetsrådene har forskjellig kultur for samarbeid og nærhet til fellesrådene i de to 
kommunene. 

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

 

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

Vårt fellesråd er et fellesråd i en kommune med ca. 30.000 innbyggere. Vi opplever at vi har en 
administrasjon som er stor nok, med kompetanse til å håndtere arbeidsgiveransvaret. Nær nok 
til menighetene, frivillige og kommunen til å ivareta oppgavene påen kompetent og effektiv 
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måte.Fordelene ved kommuneoverskridende fellesråd vil ikke veie opp for mulige ulempe. 
Lokal forankring er avgjørende viktig for utviklingen av e godt menighetsliv og engasjement i 
folkekirken. Vi er avhengige av stor frivillighetfor å være en inviterende og åpen kirke. 

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   

Det er behov for en forenkling og tydeligere sammenheng i kirkens organisering.  Nærhet og 
samarbeid med kommunen er viktig for identitet og tilhørighet, vi har etablert gode 
samarbeidsrelasjoner til kommunen som det er viktig å ivareta. Vi opplever derfor 
kommuneoverskridende prostifellesråd som en risiko for de oppgaver vi skal ivareta. Det kan 
også være krevende når det gjelder å rekruttere til frivillighet og rådsstruktur.  Det må være 
mulig å finne fleksible løsninger lokalt.Vi er en sammenslått kommune med ca. 30 000 
innbyggere, Vi har en kompetent stab i vårt Fellesråd som forvalter arbeidsgiveroppgaver og 
ledelse av oppgavene på en meget kvalifisert måte. Vi har i sammenslåingsprosessen lagt mye 
arbeid i å innarbeide kultur, nye relasjoner og samarbeidsrutiner.  Denne prosessen er enda 
ikke ferdig.  Det er lite motivasjon for å gå i gang med en ny prosess.Vi ønsker å videreføre og 
videreutvikle faglig og administrativt samarbeid i Domprostiet.Dersom 
prostifellesrådsmodellen skal gjennomføres bør domprostiet deles og vi bli eget prosti. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Tønsberg domkirke sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Domprostiet 
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: Inger Hillestad, MR-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?  

Når kirken nå skal ha ny og revidert organisasjonsstruktur er det viktig at organene på alle nivå 
har klare mandat og oppgaver med selvstendig avgjørelsesmyndighet.Et prostifellesråd med 
tilstrekkelig størrelse vil være et tjenlig arbeidsgiverorgan for alle typer stillinger og må ha 
kompetanse til å utøve ledelse og samhandling for og på vegne av alle sogn.  Det er viktig å ta 
skrittet fullt ut og legge alt arbeidsgiveransvar til det nye organet – uten kompliserende og 
byråkratiserende deling av arbeidsgiveransvar med bispedømmerådet slik det er i dag. Den nye 
prostienheten må være stor nok til å ha kompetente medarbeidere, og liten nok til å være nær 
soknet.Felles arbeidsgiveransvar for prester, vigslede medarbeidere og andre ansatte vil 
understreke opplevelsen av å være «på samme lag» og styrke samspill og samhandling på alle 
områder. 

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

 

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

Den største risikoen er at dette gjør avstanden til den enkelte kommune større der prostirådet 
favner flere kommuner.  Det er fortsatt kommunene som er den største bevilgende myndighet.  
I prostier som samler flere kommuner, er det en risiko for at kommunene som før har bevilget 
mest, legger seg ned på samme nivå som kommuner med svakere økonomi. Dette vil svekke 
finansieringen av lokalmenighetene. Økt avstand til kommunen, kan i neste omgang også 
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svekke folkekirken som majoritetskirke. Til sist vil et prostifellesråd som er løsrevet fra begge 
kirkens rettssubjekter, kunne bidra til å usynliggjøre begge de to rettssubjektene som etter 
loven konstituerer kirken og har størst demokratisk legitimitet.  De ansatte skal jo vesentlig 
arbeide i de lokale sogn, og da må heller ikke avstanden til arbeidsgiverorganet bli for stor.Det 
utfordrer også behovet for lokal ledelse i soknene slik at lokalkirkens liv og virke ivaretas og 
følges opp i samråd med menighetsrådene.Arbeidsgiverorgan på prostenivå kan av noen, 
kanskje særlig prestene, oppleves som for små størrelse i forhold til den Den Norske Kirke som 
helhet. Det kan reise frykt for at kirken som nasjonal arbeidstagerrolle blir snevret inn og at det 
kan bli vanskelig for eksterne søkere å nå fram. 

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? 

Den største risikoen er at dette gjør avstanden til den enkelte kommune større der prostirådet 
favner flere kommuner.  Det er fortsatt kommunene som er den største bevilgende myndighet.  
I prostier som samler flere kommuner, er det en risiko for at kommunene som før har bevilget 
mest, legger seg ned på samme nivå som kommuner med svakere økonomi. Dette vil svekke 
finansieringen av lokalmenighetene. Økt avstand til kommunen, kan i neste omgang også 
svekke folkekirken som majoritetskirke. Til sist vil et prostifellesråd som er løsrevet fra begge 
kirkens rettssubjekter, kunne bidra til å usynliggjøre begge de to rettssubjektene som etter 
loven konstituerer kirken og har størst demokratisk legitimitet.  De ansatte skal jo vesentlig 
arbeide i de lokale sogn, og da må heller ikke avstanden til arbeidsgiverorganet bli for stor.Det 
utfordrer også behovet for lokal ledelse i soknene slik at lokalkirkens liv og virke ivaretas og 
følges opp i samråd med menighetsrådene.Arbeidsgiverorgan på prostenivå kan av noen, 
kanskje særlig prestene, oppleves som for små størrelse i forhold til den Den Norske Kirke som 
helhet. Det kan reise frykt for at kirken som nasjonal arbeidstagerrolle blir snevret inn og at det 
kan bli vanskelig for eksterne søkere å nå fram. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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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 2Til støtte for Modell 1 legges det vekt på at dette tydeligst gir uttrykk for kirken leves 
lokalt. En lokal forankring gir soknet en tydeligere stemme og innflytelse i 
ansettelsesprosesser. I sum styrker dette den lokale forankringen og den lokaldemokratiske 
utviklingen av kirken.   Til støtte for Modell 2 vektlegges det særlig at en rettslig forankring i 
rDNK i landet som helhet vil sikre en mer stabil finansiering av de meningsbyggende stillingene 
(prest, kantor/organist, diakon/diakoniarbeider og kateket/trosopplærer) uavhengig av 
hvordan økonomien er i den enkelte kommune og med usikkerhet om kommunene i 
fortsettelsen vil bidra på samme nivå som i dag. En rettslig tilhørighet til rDNK vil også bidra til 
at kjerneansatte i kirken får et bredere forankret kollegafellesskap og arbeidsmarked. er 

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

Modell 1: 3 stemmer Modell 2: 6 stemmer 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettingsordningen mellom prester og øvrige ansatte som hører inn under menighetsrådets 
mandat må samordnes. Menighetsrådet må ha fast plass i innstillingsrådet for alle 
stillingsgrupper som har sin virksomhet i soknet. Det må tas særlige hensyn til biskopens rolle 
ved tilsetting av vigslede medarbeidere. Tillitsvalgte tiltrer ansettelsesprosessen som nå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Nei 

 

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

 



 

Tønsberg domkirke sokn 

22 
 

 

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 

Støtte til modell 2 Den foreslåtte modellen med enhetlig ledelse vil skape ryddige arbeids- og 
ansvarsforhold mellom administrativt og politisk nivå i prostifellesrådet.Prostifellesrådet er 
en stor organisasjon, og ledelse av organisasjoner av denne størrelse og kompleksitet er best 
tjent med enhetlig ledelse med en ansvarlig leder på toppen. Ansvarlig leder vil ha ansvar for 
hele prostifellesrådets virksomhet, mens prosten vil være medlem av staben og ha ansvar for 
den teolog-faglige delen av virksomheten.     Dette er en kjent ledelsesmodell fra store 
organisasjoner både i statlig, kommunal og privat sektorStøtte til modell 3Modell 3 vil sørge 
for en enhetlig ledelsesmodell i kirken; nasjonalt, på bispedømmenivå og i prostiet. Små 
prostier vil med dennemodellen være sikret en leder i full stilling. Med denne modellen 
unngår man at de to i lederrollen tvinges inn i et over- og underordningsforhold til hverandre 
og begge møtes i prostifellesrådet som demokratisk beslutningsorgan. Som med biskopen, 
trenger prostiet en tydelig anerkjent lederrolle som binder kirke og folk sammen. Denne 
modellen med prosten som kirkeleder, synliggjør og tydeliggjør at kirkens karakter av 
trossamfunn, og betydningen av en gjennomgående modell med embete og råd på alle 
nivåer. 

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

Modell 3: 5 stemmerModell 2: 4 stemmer 

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

Ingen kommentar 

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

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Under dette punkt er det ulikt syn, jfr modell for daglig ledelse i pkt 11.A: som daglig leder, er 
det tilstrekkelig at spesifikasjonskravene for kirkevergestillingen defineres av prostirådet Med 
støtte til modell 2 med kirkevergenEller B: Som over, men at kravene til daglig leders kirkelige 
legitimitet skjerpes,Eller C: Dersom vi legger til Modell 3 til grunn med prosten som 
kirkelfaglig  leder, vil det være mindre grunn til å legge kirkefaglige forutsetninger til grunn i 
stilingen som administrasjonleder/kirkeverge 

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 

Tittel som prost er selvsagt å videreføre. Understreker det åndelige/dogmatiske element i 
den kirkefaglige ledelse:Tittelen som kirkeverge har lang historie, men har vært for ulikt 
organisert og kompetent i de ulike sogn til at den egner seg for videreføring. Det er viktig at 
stillingen som administrasjonsansvarlig framstår med myndighet – derfor må  
stillingsbetegnelsen synliggjøre det.  En «administrasjonssjef» fremstår lett som underordnet 
når han skal møte i et eksternt miljø.  Derfor må kirken slik som kommunen, ha en adm.leder 
på rådmannsnivå. Det er viktig i de krevende budsjettprosesser som skal gjennomføres.  
Fylkesmennene er blitt til Statsforvalter. Kirkeforvalter kan være et godt alternativ.  

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

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

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

Når det daglige arbeidsgiveransvaret samles på prostinivå, frigjøres ressurser på 
bispedømmenivå. Vi legger til grunn av den kirkefaglige ledelsen av de vigslede stillingene 
forblir på bispedømmenivå og at mye av ansvaret for kompetanseutvikling med samlinger for 
fag-gruppene ligger her. Særlig viktig er biskopens rolle overfor prostene som med ny 
organisasjonsmodell blir nøkkelpersonell i kirken. Tilsynet bør også styrkes ved visitaser og 
ved godkjenning av planer for trosopplæring, diakoni, kirkemusikkog gudstjenesteliv (jf. 
forordningen)Når kirkefaglig ledelse legges til prostinivå må biskopens rolle gjennom åndelig 
tilsyn tydeliggjøres og sikres.  Men over- og underordning mellom nivåene må unngås. 

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

Vigsling, visitaser og forordning av gudstjeneste med påfølgende tilsyn med tjenesten med 
Ord og Sakrament, må også i fortsettelsen utgjøre biskopens kjerneoppgaver. Videre må 
biskopen sikres en rolle i tilsettingssaker, særlig overfor proster og menighetsprester. Til sist 
bør biskopen også i fortsettelsen beholde tilsynsmyndigheten overfor kirkebygg og liturgisk 
inventar. Biskopens leder og tilsynsrolle videreføres som i dag, uten arbeidsgiveransvar.Men 
biskopen må sikres adgang til Prostirådets prosesser på et tilsynsnivå.Byråkratiske 
godkjenningsordninger bør bli færrest mulig. 

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 kan uansett modell frikoples det daglige arbeidsgiveransvaret. Ved 
arbeidsgivermodell 2 forankres arbeidsgiveransvaret i RDNK direkte med prostiet som 
utøvende myndighet og hvor biskopen utøver tilsynsansvar for alle vigslede grupper. 
Biskopens rolle må særlig knyttes til å styrke den kirkefaglige ledelsen på tvers av prostiene 
og ha en stab som er godt kvalifisert til dette. Her vil prostiene være for små enheter. 

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

AUs kommentar:Biskopens rolle som arbeidsgiver må utgå. Det er andre organ som bør bruke 
tid og krefter på det. Det frigjør også biskopen til å rendyrke oppgaven som inspirator og 
åndelig leder i et større perspektiv.  Biskopers kompetanse bør ligge på det kirkelig/åndelige – 
ikke på det administrative. 

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 

 

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 

I.Biskopen øver direkte innflytelse gjennom vigslingsansvar og kolas. Videre sikres biskopens 
tilsyn gjennom ny prosterolle. Særlig viktig er det å sikre at biskopen fortsatt har en rolle 
ved ansettelsen av menighetsprester. 

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? 

Når arbeidsgiver og tilsettingsansvar flyttes til prostirådet bortfaller en stor oppgave og rådet 
må avbyråkratiseres.Det blir inspirasjon, kompetanseutvikling og veiledning på de kirkefaglige 
områdene som blir hovedoppgaven videre.  Også dette må dimensjoneres i forhold til 
prostifellesrådenes behov og egen aktivitet.Fordeling av statlige midler antas fortsatt å skje 
her. 

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

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

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

Ja 

 

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

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

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

Ja 
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Ja – menighetsrådet bør styrkes i sitt ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er 
særlig naturlig at menighetsrådet med sitt gudstjenesteutvalg bistår med å legge rammer og 
premisser for gudstjenesten som menighetsbyggende virksomhet Vi seringenting i veien for at 
menighetsrådet vedtar samlede planer for alle gudstjenester som feires i menigheten, og at 
disse planene sendes biskopen til orientering på linje med f.eks trosopplæringsplanen. §2 i 
Alminnelige bestemmelser sier allerede at andregudstjenester på søn- og helligdager også kan 
regnes som hovedgudstjenester når menighetsrådet gjør vedtak om det.”. 

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 har i dag en lovbestemt rolle ved tilsetting av prest som ikke er gjort gjeldende 
for andre stillingsgrupper. Dette må samordnes slik at menighetsrådet har plass i 
innstillingsrådet for alle vigslede grupper, og gis uttalelsesrett også forandre arbeidsgrupper 
som har sin virksomhet direkte knyttet til soknet. Menighetsrådet bør ha lovfestet rolle i alle 
tilsettingssaker som berører soknet. 

 

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

 

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

Det må etableres budsjettkapitler der menighetsrådet i større grad enn nå har myndighet til å 
prioritere og føre tilsyn med økonomien på felter som handler om direkte drift av 
menighetenes virksomhet innenfor området som gudstjenesteliv, kirkemusikk, diakon og 
trosopplæring. 

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

ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 
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25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

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

Ja, som et 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 
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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, det bør være kommunal representasjon med møte og talerett, men ikke stemmerett. 
Dette er viktig for det økonomiske samspill med kommunen, og kan motvirke angsten for 
reduserte bevilgninger.  Flere kommuner må samordne seg. 

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) 

følger utvalgets anbefaling 

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

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ja 
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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? 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?  

 

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?  
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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 

 

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?  

 

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 
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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. 

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 
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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) 

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? 

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? 

Myndigheten til å bestemme prostistørrelse legges til bispedømmerådet etter en forutgående 
prosess der både kirkelige og offentlige størrelser er involvert. Det må særlig tas hensyn til 
antall kommuner innenfor samme prosti, samlet innbyggertall og geografisk avstand. 

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   

Når ny struktur fastlegges er det viktig å ta tydelige og avgrensede beslutninger. Med nye 
organer må gamle tilpasses en ny situasjon slik at unødvendig byråkrati motvirkes.Det vil være 
en innebygget motstand hos gamle organer når det er snakk om å overgiansvar og evt. 
ressurser.  Her må det tydelig ledelse til i gjennomføring av prosessene. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Domprostiet 
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: Marit Handeland, 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?  

 

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 lokalkirken og menighetene bør ikke være for stor. Med ledelse på prostinivå som 
består av flere menigheter- over kommunegrenser- er dette en risiko for lokalmenigheten. 

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? 

Prostietablering bør ta hensyn til kommunegrenser når det er mulig. Sammenslåtte kommuner 
bør få utgjøre prostiet. 

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?  

 

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 1Virksomheten bør henge sammen med arbeidsgiveransvaret. Det er nært den lokale 
kirken, der de fleste er ansatt fra før. Justert prostifellesråd henter sin rettslige handleevne fra 
soknet. Denne modellen kan videreutvikles herfra. Vi ser med fordel på at det søkes å ha prosti 
som passer til kommunestørrelsen- trenger å ha god kontakt med sin kommune. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

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?  

 

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 

Avveining om hvem som skal være «daglig leder» med det daglige ansvaret bør vurderes i 
forhold til alle oppgavene, både kirkefaglige, administrative, drift av barnehager og 
gravplassforvaltning. 

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 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

Ingen kommentar 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Tilsyn og teologisk ansvar med prestetjenesten. 

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?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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 

Ingen merknad 
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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?  

 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det er viktig å ha representanter fra menighetsrådet i fellesråd som 
ser sammenheng mellom kirken- frivillige sine oppgaver, og ansattes oppgaver og de 
utfordringer, muligheter og begrensninger som ligger mellom. 

 

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? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

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

Ingen merknad 

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

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

 

 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 



 

Teie menighet 

48 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Arbeidsgiverorganstørrelse bør være stort nok til å ha prester og kantorfelleskap og fulle 
stillinger. Vi har i Færder gode erfaringer med være 5 sogn. Det er ca 25 000 mennesker i vårt 
fellesråd og finner dette som god størrelse. 

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?  

 

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? 
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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   

Vi ønsker en arbeidslinje for ansatte og at alle skal organiseres i RDNK. Vi ser for oss 
teamleder- løsning. Administrativ ledelse og faglig ledelse, slik kommunen har egne direktører 
i hvert fagfelt kan vi ha egne fagdirektører for å lede hhv prester ogkantorer, diakoner og 
trosopplærere. Rådmann/prostileder/kirkeverge bør ha god ledelse og 
administrasjonskompetanse. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
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: Hilde Andrea Nysether, Menighetsrådsmedlem 

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?  

Ei arbeidsgiverlinje. Utnytte folk og ressurser. Robuste stillinger. 

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

 

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

En utfordring er at et prostifellesråd kan bli sammensatt av store vs. betydelig mindre 
kommuner. En annen utfordring er at linken til det lokale blir fjerne. 

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? 

Skille inversterings- og driftsbudsjett. Sørge for mulighet for kommunal representasjon fra alle 
kommuner i prostiffelesrådet, ikke kun én representant totalt. 

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?  

Fremtidige prostifellesråd bør bestå av noenlunde jevnbyrdige kommuner. 2:1-forhold bør 
unngås. 

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 2For stort ansvar for ansettelser med andre modeller. Dessuten en bekymring for for 
stor grad av fragmentering ved modell 1. 

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

Modell 1: 2 stemmer Modell 2: 7 stemmer Modell 3: 0 stemmer 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi er litt bekymra for kompetansen og interessen i et kommende prostifellesråd. Begge deler 
må være på plass for å kunne delta i tilsettingssaker. Dette er spesielt sårbart ifht. tilsetting av 
prestestillinger. Inahabilitet kan bli en utfordring. Enkeltesokn kan få lite å si ved 
størrelsesulikhet i PFR - vi er bykmra for maktbalansen. 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

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

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

Modell 1 virker noe rotete, og vil kunne føre til utfordringer ved nytilsettinger - må hele tiden 
gjøres en ny vurdering.Modell 2 virker avgrensa, ryddig og enhetlig.Modell 3 fremstår som 
den sterkeste reint profesjonsmessig - ønskelig at det kirkefagligeaspektet har en avgjørende 
rolle i ledelsen 

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

Modell 1: 0Modell 2: 3Modell 3: 6 

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 

Hvert PFR må ha anledning til å vektlegge det som er viktig for dem i deres område 

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 

Unngå titler av typen "direktør", men ellers av liten betydning for vårt MR.  

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 ønsker at biskopen skal ha tilsynsansvar får åndelig vikrsomhet. 

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? 

Ordinasjon. Faglig ansvar og blikk utenfra. Tilsynsansvar for åndelig virksomhet. 

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

 

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

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

4 

Innenfor rimelighetens grenser. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Ja, det er slik det er i dag. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Må sikres møte- og uttalelsesrett i tilsettingssaker for gjeldende prostifellesråd. Bør ha 
uttalelsesrett srkiftlig. 

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

3 

Innenfor rimelighetesns grenser, f.eks. ett i året. 

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

Vet ikke 

--- 

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

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

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

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

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

Ja 

 

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

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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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 har stor betydning i en liten menighet hvem vi får. Ordlyden bør likevel justeres. MR bør ha 
rett til en rolle i tilsettinger. Verbbruken bør endres fra "må" til "kan". 

 

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?  

Ok som det er. 

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 

I utgangspunktet finner vi dette unødvendig. Det vil bli snakk om mange mennesker, og 
menighetsrådene er alt representert i prostifellesrådet. Sekundært: Kun dersom det gis klare 
mandater. 

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: Saken er viktig for menighetsrådene. Det jevne medlem i DNK vet 
ikke hva dette handler om. det er derfor ugunstig å velge dette gjennom kirkevalget. 

 

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 
Valg av fast representat + valg av fast vara. 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Denne deltakelsen er primært viktig som lenke til det økonomiske. Alle kommuner bør være 
representert i prostifellesård som er sammensatt av flere kommuner. 

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

 

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

Vi ønsker at ansattlinje også skal ha én representant i prostifellesrådet. Videre ønsker vi at det 
i større prostofellesråd vurderes to (øvrige) ansatte og to kirkelige ansatte med geografisk 
spredning. 



 

Sylling menighetsråd 

58 
 

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 

Det er nok med ett direktevalg. 

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 



 

Sylling menighetsråd 

59 
 

 

 

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

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

Ingen merknad 

 

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

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

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

 

11.  Kirkerådet 

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

Ingen merknad 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

Ingen merknad 

 

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

 

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

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

Ingen merknad 

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

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

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

 

 

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

5 

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

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

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 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? 

Det fremom ikke i høringsspørsmålene at det skille svares på en skala fra 1-5 på en rekke ulike 
spørsmål, kun at det skulle svares på en skala fra 1-5 generelt. Vi la oss da på nivå 3, og har 
ikke anledning til å ta opp igjen dette spørsmålet for mer detaljert vurdering. Vi er genrelt sett 
bekymra for hav som vil skjer dersom det blir stor skeivhet i kommunestørrelse for 
prostifellesråd som omfatter flere kommuner, særlig der det  er økonomiske forskjeller mellom 
kommunene. 

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 

For vår del vil dette innebære en vesentlig ulikhet/ubalanse mellom stor vs. liten kommune, 
samt store økonomiske forskjeller mellom de to kommunene. 

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 vurderes å se på antall årsverk som en mulig ramme for fastsetting av prostiene. Vi 
opplever at et samla antall årsverk på om lag 50 er mer enn nok å håndtere for ett kommende 
prosti. 

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

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

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 undres på om bispedømmerådet vil være nødvendig dersom tilsetting- og 
arbeidsgiveransvar flyttes til prostifellesrådet. Høringer kan ivaretas av disse. Evt. kan man 
opprette undergrupper her for f.eks. diakoni.Vi ønsker for egen del å understreke at annen 
inndleing enn Drammen/Lier vil være ønskelig. Vi ønsker generelt inndeling som gir mer 
likeverdige parter, evt. å bli stående alene, slik prostiet var inntil nylig. De større av de må 
kommunene kan klare seg godt selv (har et relativt høyt antall innbyggere). Det er viktig å sikre 
en nøkkel for fordeling av midler ved kommuneoverskridende prostifellesrådsgrenser. Dette vil 
sørge for at fattigere store kommuner ikke legger beslag på store deler av midlene fra rikere, 
mindre kommuner. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Åssiden Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
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: Dag Kaspersen, 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?  

Det er en fordel med felles arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte. Dette gir mulighet for en 
samlet kirkefaglig ledelse, strategi og administrasjon. Samtidig er vi kritisk til at denne høringen 
for ensidig undersøker mulighetene på prostiplan. Andre alternativer burde blitt bedre 
utredet. 

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

 

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

Vi er redd for at soknet, som er grunnenheten i DNK, svekkes når et større reginolat 
styringsorgan opprettes. Det vil bety mindre myndighet og spillerom til Menighetråd (MR). Det 
er også en fare hvis et prostifellesråd skal omfatte og betjene sokn i flere kommuner med ulike 
politiske prioriteringer og lokalpatriotisk tilhørighet. Dette kan bli krevende i en stadig mer 
presset kommuneøkonomi. Vi tror ikke at bevilgningene vil bli større til et prostifellesråd som 
er situert i en annen kommune. 

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? 

Vi vil understreke at DNK ikke bør velge en så risikofylt vei. 

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 etterlyser et solid kirkerettslig forarbeid når vi blir bedt om å uttale oss om ny organisering 
av kirken. Det teologiske og juridiske grunnlaget for ny kirkeordning må defineres og beskrives 
i tråd med våre Lutherske bekjennelsesskrifter. Forslaget omprostifellesråd har liten teologisk 
substans og kirkerettslig tyngde. Vi tror også at den utredede struktur vil kunne hemme 
rekruttering av prester. 

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 har lagt mest vekt på de mål som handler om lokalt engasjement og myndighet, 
samt å avklare roller og mandat. Vi tror at DNK er tjent med at arbeidsgiveransvaret heller 
flyttes til bispedømmenivå for alle fagansatte, enn at presteskapet får en regionalarbeidsgiver 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Partssammensatte innstillingsutvalg bør fastholdes og styrkes. 

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 

Når bare prostifellesråds-modellen er utredet og sendt på høring, er det for krevende for oss 
å kunne skissere alternative modeller.  

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 ikke å gå inn i en ordning som vil kunne skape flere problemer enn den løser. 

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 

En geistelig ledelsesmodell er å foretrekke i DNK på alle nivå, men med delegert 
administrativt ansvar. 

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 

Daglig ledelse bør organiseres enhetlig på alle plan i DNK: Biskop med stiftsdirektør, Prost 
med kirkeverge og Sokneprest med menighetssekretær. 

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: 

Daglige ledere bør inneha kirkefaglig kompetanse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Prost bør være 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 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 styrker ikke kirkelig lederskap ved å frata kirkens mest sentrale embede makt, myndighet 
og ansvar inn mot kirkelig ansatte. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 
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Biskopen må ha muligheten til å delegere ansvar til prostinivå. Bispevisitas bør opprettholdes 
på soknenivå. 

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

 

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

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

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

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

 

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

Arbeidsgiveransvar for alle kirkefaglig ansatte, inkludert presteskap. 

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 partssammensatt utvalg og delegert til prostinivå. 
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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 

Biskopen bør ikke visitere prostier, men menigheter. 

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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Vi ønsker ikke noe prostifellesråd, men heller en ny utredning der andre løsninger beskrives. 

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? 

Ja 

Dette ansvar har MR allerede. 

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 må være en sentral instans i alle lokale ansettelser. 

 

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

 

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

Det er noen administrative ting som bør ligge lokalt i soknet: Postmottak, telefonbesvarelser, 
utleie. 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 
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25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

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

Ingen merknad 

 

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

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

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

 

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

Enig 

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

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

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

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ja 

Ingen kommentar 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

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

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

 

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

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

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

 

11.  Kirkerådet 

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

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 

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 
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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. 

4 

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

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

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 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

Ja 

Ingen kommentar 

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

 

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

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

 

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

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Skoger MR 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
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: Jakob Vik, 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?  

En enhetlig arbeidsgiverlinje i kirken støttes. Vi mener det vil gi en enhetlig oppfølging av 
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? 

Kirkevergen i Drammen: I svært mange kommuner er det tett og godt samarbeid mellom 
lokalkirken og kommunen. Kirkevergen tror den største ulempen og risikoen med forslaget er 
at avstand mellom prostifellesrådets ledelse og ledelsen i de enkelte kommunene øker i de 
fleste steder i landet. Kirkevergen mener derfor at det er svært viktig med et justert 
prostifellesråd som omfatter kun Drammen kommune.----Fung.prost Drammen: Kommunenes 
høringssvar er viktig å ta på alvor. Prostiene bør antagelig justeres slikat de tilsvarer kommuner 
som allerede har samarbeid over kommunegrensene.Skoger MR: enig med begge. I små 
kommuner viktig med samarbeid over kommunegrenser 

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? 

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?  

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 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? 

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 

Her støtter Skoger MR modell 3 med en delt ledelse. Vi er særlig opptatt av at kirken lokalt 
må ha en tydelig offentlig stemme i religiøse spørsmål og at det er prosten som skal stå for 
denne 

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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Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

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?  
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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?  

 

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 

MR har ikke tatt stilling 

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

MR har ikke tatt stilling 

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

MR har ikke tatt stilling 

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

Vet ikke 

MR har ikke tatt stilling 

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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MR har ikke tatt stilling 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

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

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

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

Ingen merknad 

 

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

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

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

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

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

Ingen merknad 

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

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

 

 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

MR har ikke tatt stilling 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

Vet ikke 

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

 

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

Ingen merknad 

Ikke hatt kapasistet til å besvare 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

 

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

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Dette er en svært omfattende sak som er meget krevende å prioritere tilstrekkelig for et lite 
menighetsråd. Derfor er kun deler av undersøkelsen behandlet av Skoger MR 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
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: Heidi H. Låker, 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?  

I små kommuner vil det kunne være positivt at det blir et større område. 

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 blir for mange enheter (prostifellesråd) til å få god kompetanse i alle enhetene. Det 
opprettes et stort nytt nivå, som vil kreve mye administrative ressurser. For å kompensere at 
prostifellesrådet blir stort, vil det være behov for et nivå mellom menighetene og 
prostifellesrådet. I sum betyr dette at administrasjonen i DnK blir større. 
Kommuneoverskridende prostifellesråd vil trolig medføre at kommunepolitikernes 
engasjement for lokalkirken kan bli mindre. Prostifellesrådet er ikke et nivå som er nevnt i 
lovgivningen, det er derimot menighetene, bispedømmene og nasjonalnivået.Ressurser må 
prioriteres og omfordeles fra administrasjon til kjernevirksomheten i menighetene, ikke til mer 
administrasjon. Kirken skal være tilgjengelig og tilstede, all administrasjon må støtte opp under 
det. Ressursene må være der tjenestene utøves. Det er viktig med nærhet til alle kirkens 
målgrupper og brukere.Omorganisering med høyest usikkert resultat og som ikke er godt 
forankret i alle ledd, tar fokus bort fra kjernevirksomheten og de daglige gjøremål, samt er 
energitappende. 
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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? 

Det må etableres faste møtepunkter med kommuneledelse i de kommunene et 
prostifellesråd.Vi mener at de modellene som er lagt frem i høringen ikke er de beste 
modellene for én arbeidsgiverlinje. Vi ønsker i stedet at bispedømmerådsmodellen utredes 
skikkelig, for å se om dette er en bedre løsning. Se punkt. 10 A 

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 2Dette medfører at alle ansatte er ansatt i samme organisasjon og det kan legges 
tydelige føringer for at det skal være samme arbeidsgiverpolitikk også på de områdene av 
arbeidsgivermyndigheten som delegeres til prostifellesrådene. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 



 

Bragernes menighetsråd 

94 
 

 

Tilsettinger for alle vigslede stillinger bør kunne skje på bispedømmenivå, for å ivareta både 
faglig frihet og kompetanse, samt ivareta den læremessige delen av tilsettingen, som biskopen 
må kunne ha et ansvar for. Menighetsrådet må ha en sentral rolle itilsettingsprosessen. 

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 mener at de modellene som er lagt frem i høringen ikke er de beste modellene for én 
arbeidsgiverlinje. Vi ønsker i stedet at bispedømmerådsmodellen utredes skikkelig, for å se 
om dette er en bedre løsning. Den knytter biskopens tilsynsansvar sammen 
medarbeidsgivermyndighet, den baserer seg på et allerede eksisterende nivå, med basis i 
DnKs ekklesiologi og et nivå som er lovpålagt i dagens lovgivning. Vi mener også at det vil 
styrke menighetene som grunnenhet. Det er på menighetsnivå at DnK lever, nården samles 
om ord og sakrament (jfr. vår kirkes bekjennelsesskrifter). Våre svar i høringen som omfatter 
prostifellesrådsmodellen er derfor å anse som sekundære, i og med at vi ønsker en helt 
annen modell.Vi er enige i kirkemøtets intensjon om én arbeidsgiverlinje. Det er lett å 
kritisere den nåværende modellen for kirkeordning i DnK, men ikke lett å tegne kartet på 
nytt. I stedet for å forhastet endre kirkeordningen og innføre et helt nytt nivå, vil vi 
foretrekke at vi blir værende i nåværende modell inntil en bedre modell er utredet. En 
forhastet omorganisering må ikke tvinges igjennom, selv om intensjonene er gode. 
Omorganisering med høyest usikkert resultat og som ikke er godt forankret i alle ledd, tar 
fokus bort fra kjernevirksomheten og de dagligegjøremålene, og er energitappende.  

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 
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lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

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

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

Modell 3 sikrer både den kirkefaglige kompetansen og den administrative kompetansen. 

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: 

Kompetanse på ledelse og personlig egnethet. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Kompetanse på ledelse og personlig egnethet. 

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

 

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

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

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi ser ingen grunn til at titlene endres, dersom man går for prostifellesrådsmodellen.  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

Det er vanskelig å se hvordan biskopen i det hele tatt skal kunne ivareta sitt tilsynsansvar 
innenfor denne modellen. 

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

Vi kan ikke se hvordan biskopen kan ivareta sin leder- og tilsynsrolle innenfor 
prostifellesrådsmodellen,og mener at biskopen må være arbeidsgiver. Det er mulig at noe 
kan ivaretas ved rapporteringsplikt, men dette må beskrives og avklares videre. 

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  biskopen må ha et selvstendig arbeidsgiveransvar og verktøy til å utøve 
tilsynsrollen. 

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

 

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

Ordinasjoner, vigslinger og tilsyn, samt faglig kompetanseheving for de ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

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

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Ved tilsetting i vigslede stillinger må biskopen være en helt sentral del av 
ansettelsesprosessen for å ivareta det læremessige. 

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

5 

Helt enig, men hvem som betaler må være klarlagt 

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

Vet ikke 

 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Vi kan ikke se at bispedømmerådet i prostifellesrådsmodellen har noen naturlig funksjon. 
Dette mener vi er problematisk. 

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 

Prostifellesrådet står med den foreslåtte formålsparagrafen i fare for å frata menighetsrådenes 
deres myndighet og virksomhetsansvar. Formålsparagrafen må derfor omformuleres kraftig for 
å forhindre dette. 

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 

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 
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Menighetsrådene må ha en tydelig rolle i tilsettingsprosessen og være representert hele veien. 

 

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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vi ser ikke hensikten med dette. 

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

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   
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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 
Det bør være mer enn én representant fra hvert menighetsråd og det bør være en vekting ut 
fra menighetenes størrelse. 

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 
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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 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 

Betegnelsen «lek kirkelig tilsatt» bør endres, siden mange i denne kategorien er vigslet. 

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?  

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 

 



 

Bragernes menighetsråd 

103 
 

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) 

 

 

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 

 

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

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

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

 

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

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   

Vi mener at de modellene som er lagt frem i høringen ikke er de beste modellene for én 
arbeidsgiverlinje. Vi ønsker i stedet at bispedømmerådsmodellen utredes skikkelig, for å se om 
dette er en bedre løsning. Den knytter biskopens tilsynsansvar sammen 
medarbeidsgivermyndighet, den baserer seg på et allerede eksisterende nivå, med basis i DnKs 
ekklesiologi og et nivå som er lovpålagt i dagens lovgivning. Vi mener også at det vil styrke 
menighetene som grunnenhet. Det er på menighetsnivå at DnK lever, nården samles om ord 
og sakrament (jfr. vår kirkes bekjennelsesskrifter). Våre svar i høringen som omfatter 
prostifellesrådsmodellen er derfor å anse som sekundære, i og med at vi ønsker en helt annen 
modell.Vi er enige i kirkemøtets intensjon om én arbeidsgiverlinje. Det er lett å kritisere den 
nåværende modellen for kirkeordning i DnK, men ikke lett å tegne kartet på nytt. I stedet for å 
forhastet endre kirkeordningen og innføre et helt nytt nivå, vil vi foretrekke at vi blir værende i 
nåværende modell inntil en bedre modell er utredet.Omorganisering med høyest usikkert 
resultat og som ikke er godt forankret i alle ledd, tar fokus bort fra kjernevirksomheten og de 
daglige gjøremål, og er energitappende. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
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: Ivar Haare, 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?  

MR tror at forslaget om et prostifellesråd med en felles arbeidsgiver gir følgende fordeler og 
muligheter:- En lederlinje som gir at det unngås konflikt mellom 2 lederlinjer.- En tydelig leder- 
Helhetlig prioritering- Ulikheter minskes- Vi ønsker Drammensom prostifellesrådsområde, et 
kommunestyre å forholde seg til. Det er stort nok 

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? 

MR har følgende punkter under ulemper og risikoer:- Prostinivå omfatter flere enn en 
kommune. Litt lenger avstand.- Større spenn lokalt fra kirkegårdsarbeider til prest. Større 
spenn i funksjon blant de ansatte. Mer krevende   for arbeidsgiver, fra praktiker til teolog med 
helt forskjellige arbeidsoppgaver.- Færre fellesråd fører til enda større prostifellesråd, lenger 
avstand, større spenn.- Finansiering fra kommunene, flere kommuner å forholde seg til 

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? 

- Rammebetingelsene må være ryddige- God kommunikasjon mellom prostiledelse og 
kommunale ledelser.- Tjenesteytingsavtale med kommunene for eksempel innen diakoni. 

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?  

- Prestens rolle – svakere linje mot biskopen - Biskopens rolle blir beskåret- Prestene får 
samme administrative linje som hele organisasjonen- Større og dyrere organisasjon- 
Ledelseskompetansen blir viktig- Prest kan være administrativ leder, men ikke ikombinasjon 
med prestegjerningen- Faggrupper må etableres innen de respektive fagområder (diakoni, 
trosopplæring, musikk,    prestetjeneste) 

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 1MR anbefaler Model 1. Alle er ansatt i prostifellesråd med like rettigheter og plikter. 
Fellesarbeidsgiver for alle. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Partssammensatt utvalg under prostifellesrådet (som før). Menighetsrådet må være 
representert. 

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

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

Nei 

 

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

 

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

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

Hvorfor ikke modell 1:-Prosten har en annen rolle enn daglig leder-Feil måte å bruke 
prostestillingen-Daglig leder er en som blir ansatt som daglig leder med den rette personen 
og riktige kompetansen-Prost blir tillagt for mye-Prost gjør det de er ansattog utdannet 
tilHvorfor modell 2:-Prost ivaretar den kirkefaglige biten-Har daglig leder for alle pluss at 
prost er ansvarlig for den kirkefaglige biten        Noen i MR går for Model 2, andre er mer 
usikre. 

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

Noen i MR går for Model 2, andre er mer usikre. 

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 

Har ingen forutsetning for å svare på dette. 
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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: 
MR går for Alternativ 2-Lederegenskaper/lederkvalifikasjoner/lederkompetanse, personlig 
egnethet. 

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. «Kirkeverge» sier lite om rollen. MR foreslår «prostidirektør»  

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? 

-       Prosten må ha tett kontakt i forhold til soknet og biskop-Biskopen må sørge for tett 
samarbeid med prostene 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

-Virkemiddel: God kommunikasjon, formaliserte møter. 

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? 

Tilsynsansvar for menighetens drift. 

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

 

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

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

5 

Enig  Biskopen kan være et fastpunkt for det kirkefaglige gjennom sin egen kompetente 
kirkefaglige stab. Gjennom møtepunktene kan biskopen være sparringspartner slik at 
prostiene i bispedømmet drar i samme retning. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 
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Enig i samarbeid med prost og prostifellesråd 

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

1 

Uenig, men i samarbeid med prost og prostifellesråd kan det inviteres til samlinger. 

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

Vet ikke 

Uenig. Det bør være visitaser mer enn i bare prostiet. Bør være visitaser i hver menighet. 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Det Muller Nilssen utvalget anbefaler. 

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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Lurt å legge til geografiske navn: Drammen kirkelige fellesråd. Bør inneholde ordet «kirkelige» 

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 

Som tidligere. 

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 bør synligjøres i regelverket for kirkeordningene. For å 
klargjøre menighetsrådets virke og oppgaver. 

 

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?  

Ser ikke behov for endringer. 

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

Ser ikke behov for endringer. 

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

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

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

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

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 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. Prostifellesrådet får da en nærhet til menighetene ved at det 
velges en representant fra menighetsrådet inn i prostifellesrådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

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

 

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

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

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 

Alt. 2. Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd utgjør 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? 

Ja 
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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? Ingen merknad 

Tja 

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 

Tja 

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 
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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?  

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 

 

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

Medlemsstørrelse 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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 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?  

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

 

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

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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HYøringssvar fra Frogner Menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Inger Bjørshol, 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?  

Alle ansatte får samme arbeidsgiver, mange kommuner er vant til interkommunale 
selskap/samarbeid 

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? 

At den enkelte kommune ikke lenger får et eierforhold til rådet 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

de enkelte prostiene er ulike både i størrelse og hvordan de driftes idag. Nye ordninger må 
lages så fleksible at de kan brukes i hele landet 

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 

5-2 mindretallet mener at prosten bør være øverste leder i prostiet 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Alle ansatte bør ansettes i et ansettelsesutvalg, alle menigheter må ha uttalelsesrett 

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 2 

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

Kirken er en stor bedrift og må ledes av en om er dyktig på ledelse. Det vil gi en oversiktelig 
ledelse. Det kirkefaglige blir godt ivaretatt av prosten i en stabsfunksjon eller lignende 

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 bør være krav om høyskoleutdannelse. Det bør være større krav i store råd enn i små. 
Kravene må være relevante til oppgavene som skal skjøttes 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

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

 

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

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

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

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

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

Biskopens tilsynsrolle bør styrkes. Dette kan gjøres ved at biskopen innkaller til jevnlige møte 
for alle kirkefaglig ansatte. 

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

Biskopen kan ikke ha både tilsyn og 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 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen kan ikke ha både arbeidsgiveransvar og tilsyn 

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

 

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

Biskopen er en samlende person i bispedømmet, skal representere kirken utad.  biskopen 
skal kunne innkalle medarbeidere til samlinger, skal besøke menigheter regelmessig i visitas 
og ha kontakt med regionale og lokale myndigheter 

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

 

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

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

4 

Skal være en samlende person 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 4 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

biskopen kan være en ankeinstans 

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 

Skal biskopen ha tilsyn? Må også være grundigere visitaser 
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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? 

Det bør være et organ som driver strategisk og faglig utvikling 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 

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 

Menighetsrådet er en viktig brikke i arbeidet i soknet og må ha en viktig rolle i ansettelser, det 
er lokalt man vet hva som er viktig for å gi gode tjenester. Må sitte i ansettelsesrådet og lyttes 
til 

 

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

 

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

Hvis det nye fellesrådet blir et fjernere råd, bør det enkelte menighetsråd få et større ansvar 
for kirkebygg og andre eiendommer enn 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 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det er menighetsrådene som har grunnlag for å kunne velge rette 
personer til det nye rådet 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

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

 

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

Enig 
 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 
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Kommunens representant er viktig, det er en godt innarbeidet ordning i dag. Kommunens 
representant må være medlem av Den norske Kirke 

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?  

 

  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 

Dette gir en linje fra menighetsråd til bispedømmeråd 

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 

De enkelte bispedømmene bør sidestilles 

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

 

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

Prestene er sentrale i vår kirkeordning, og bør derfor ha en egen kvote 
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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? 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?  

Flertallsvalg 

 

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 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. 

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 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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? 



 

Frogner Menighet 

133 
 

 

Svært lite hensiktsmessig 

Kommunene må være likeverdige for å kunne fungere godt i det daglige. Dagens Drammen 
Prosti består av 2 kommuner; Lier med 25.000 innbyggere og Drammen med 100.000. 
Erfaringer tilsier at det er enkelt å glemme Lier i forhold til Drammen. Lier er stort noktil å 
kunne være et eget prosti og har pr i dag et meget godt forhold til kommunen 

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?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

Ja 

Vi har i dag gode ordninger som fungerer 

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?  
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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?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Det er viktig at prostigrensene ses på. Som påpekt i spørsmål 42 vil Lier kunne fungere godt 
som eget prosti, vi er mange nok og har i dag gode relasjoner til kommunen. Våre 
nabokommuner Drammen og Asker har 100.000 innbyggere og vi blir da veldig små i 
samarbeidet 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
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: Marita Elvemo Sivertsen, 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?  

Vi støtter et av utgangspunktene for høringsarbeidet; det å etablere en felles arbeidsgiverlinje 
for alle ansatte. Dette vil kunne øke mulighetene for mer samhandling og likebehandling, selv 
om det ikke er gitt at modellen med at arbeidsgiveransvaret legges til prostifellesråd er beste 
løsning. Det er også et mål å effektivisere administrative oppgaver, for med det å kunne sluse 
mer ressurser til utadrettet kirkelig arbeid. 

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

 

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

Vi ser utfordringer i vårt prosti der modellen med prostifellesråd forutsetter interkommunalt 
samarbeid. Avstandene i geografi og kultur kan være et hinder for å oppnå tilstrekkelig 
forståelse for de lokale arbeidsforholdene. For kirkens medlemmer og for kirkens ansatte, er 
kirken først og fremst lokal, deretter er den logiske regionen kommunen. Vi kjenner oss usikker 
på om et prostifellesråd vil kunne ha den tilstrekkelige nærhet til den lokale virkeligheten, og 
at dette er til hinder for god strategiskstyring.En fare ved å legge all arbeidsgivermyndighet til 
et selvstendig organ på prostinivå, er at det blir mindre sammenheng mellom lokalt/prostinivå 
og til øvrige kirkelige organ på bispedømmenivå og det nasjonale rettssubjektet. Denne 
modellen kan gien mer fragmentert kirke hvor det nasjonale fellesskapet svekkes. Dette kan 
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også forhindre god konflikthåndtering, og muligheter for tiltak «ovenfra» knyttet til arbeid for 
likestilling og mot diskriminering 

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? 

Styrke samarbeidslinjene mellom faggrupper, og i de naturlig samarbeidende sokn. 

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 2Vedtaket er delt mellom modell 2 og 1. De som støtter modell 2 uttaler: Vi har tillit til 
vurderingene og uttalelsene som blant andre de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene har 
avlagt. Alle går inn for modell 2, Dette innebærer at det vil være en fellesarbeidsgiver på 
nasjonalt nivå, med delegasjon av arbeidsgiverfunksjoner nedover i organisasjonen, fordelt 
mellom biskop/bispedømmeråd og prostifellesrådet. Dette vil gi felles styring og klare 
ansvarslinjer. Ordningene blir likeverdige over hele landet.Kompetanse og ressurser knyttet til 
arbeidsgiverfunksjonen samles, noe som er mer effektivt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 
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ved avstemming ble det like stemmetall for modell 2 (3 stemmer) og modell 1 (3 stemmer). 
Leders stemme gikk til modell 2 og støtte til begrunnelsen som er angitt over.De som stemte 
for modell 1 støtter seg til Drammens kirkelige fellesråds flertall: Prostifellesrådet henter både 
sin rettslige handleevne og legitimitet fra soknet og alle er ansatt i prostifellesrådet. 

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 

Vi har notert oss den kritikken som er fremført i forhold til at kun denne modellen er utredet, 
og slik kan gi et inntrykk av å være eneste løsning. Vi ville ikke ha utelukket andre modeller i 
utgangspunktet. Derfor svarer vi Ja på dette høringsspørsmålet.Ansettelser bør skje i 
partssammensatte utvalg med ulik sammensetting ut fra hva slags stilling som skal besettes. 
For kirkefaglige ansatte bør menighetsrådene og biskopen være representert, i tillegg til 
tillitsvalgt fra fagforening og prostifellesrådet.  

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

 

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 
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Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

modell 3 ivaretar de ulike rollene; den folkevalgte lederen, den administrative lederen og den 
kirkefaglige lederen. Samme ledelsesmodell kan gjennomføres på alle nivå: Lokalt 
(menighetsrådsleder – daglig leder – sokneprest), regionalt (Fellesrådsleder –kirkeverge – 
prost), på bispedømmenivå (bispedømmerådsleder – stiftsdirektør og biskop) og nasjonalt 
(kirkerådsleder – kirkerådsdirektør – preses). Det må legges til grunn at det er tydelige rolle- 
og ansvarsfordelinger, fremfor at noen tvinges inn i et over/underordningsforhold. Prostens 
faglige ledelse kan ikke underlegges kirkevergens styringsrett. 

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: 
i tillegg til dokumenterte formelle/uformelle lederkvalifikasjoner, bør de daglige lederne ha 
nærmere definerte kvalifikasjoner innen kirkefag. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

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

 

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

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

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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Dette er gode titler som er innarbeidet. En bør ikke endre kirkevergetittelen til kirkesjef.  

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

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

Ingen kommentar 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

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

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

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

 

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

biskopens mandat som kirkefaglig leder bør utvides til å omfatte alle de kirkefaglige ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

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

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

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 

Delvis enig. Prostivise visitaser blir erfaringsmessig svært overfladisk. Vi ser verdien av 
menighetsvise visitaser. For en mer jevnlig oppfølging kan biskopens tilsyn gjennom prosten 
styrkes ytterligere, slik at alle ansatte / alle ansatte i vigslede stillinger / alle ansatte i 
kirkefaglige stillinger og rådenes arbeid blir gjenstand for en mer jevnlig oppfølging. Prosten 
må gis den nødvendige myndighet og tilstrekkelige ressurser til dette. slik kan biskopen 
utøve tilsyn utenom visitasene og øvrige samlinger som biskopen innkaller til. 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

bispedømmerådet er bindeledd mellom kirken nasjonalt og lokalt, rådet vedtar strategier og 
videreformidler nasjonale tilskudd. Gitt arbeidsgivermodell 2 forvalter rådet 
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arbeidsgiveransvaret for alle ansatte, tilsetter proster og bidrar i forbindelse med tilsetting av 
øvrige kirkefaglige ansatte. 

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?  

NeiNei det bør hete prostiråd, 

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: 

Nei det bør hete prostiråd, 

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

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

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

Ingen merknad 

Det er vanskelig å se hva dette innebærer, så det er umulig å svare på nå. 

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. Menighetsrådet kjenner de lokale forholdene, og har strategisk ansvar for virksomheten 
lokalt sammen med de ansatte. MR skal ha medbestemmelsesrett. 

 

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? 

Det er behov for en sterkere og tydeligere støtte fra fellesrådet i menighetsrådets 
økonomiarbeid 

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? Nei 

6 stemte for at et Prostimøte skal ha en formell myndighet. Argument for å gi et årlig møte 
formell myndighet er som et kontrollorgan som prostifellesrådet (eller prostirådet) må svare 
for.1 stemte for at prostimøtet skal være et rådgivende organ. 
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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) 

Det er et viktig demokratisk prinsipp at kirkens medlemmer får velge disse representanter 
ved direkte valg. Vi stiller også spørsmål hvordan en MR-representant skal kunne ha kapasitet 
til å f eks sitte både i det lokale rådet, i prosti(felles)rådet og i bispedømmerådet slik modell 2 
og delvis modell 3 legger opp til. 

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

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Nei 

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Annet, spesifiser 

Vi forutsetter at dagens ordning med valg av prest og lek kirkelig tilsatt videreføres, 

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 

 

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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På annet vis, spesifiser 

Vi forutsetter av dagens ordning med valg av prest og lek kirkelig tilsatt videreføres. 

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 2 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

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

 

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

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   

En ny kirkelig organisering må både styrke kirken lokalt og nasjonalt. Kirkens egenart og 
oppdrag må ivaretas. Styring og ledelse må henge sammen på alle nivå, og i den horisontale 
linjen. Vi støtter grunntanken om en felles arbeidsgiver, og tror det vilstyrke kirken som 
arbeidsplass og dens uttrykk på sitt sted. Det er viktig med tydelige strategier, gi rom for 
medvirkning og samhandling, klar rolle- og ansvarsfordeling, og sørge for at den faglige 
ledelsen styrkes. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
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: Andreas Devlin, 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?  

+ en arbeidsgiver og lokal tilhørighet + flere strenger å spille på – kommer inn i et større 
fagmiljø på tvers av menigheter + mulighet for å profesjonalisere ledelsen 100 % stillinger + 
mulighet for flere ressurser ut i lokalmenighet + felles arbeidsgiver gir mandat til fellesledelse 
og til å løse konflikter + faglig oppfølging av andre faglige får en fellesarbeidsgiver med faglig 
kompetanse 

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

 

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

- menighetens mulighet til å velge egne ansatte - sentral styring; særlig i store prosti med 
mange menigheter - kan bli store avstander som vanskeliggjør samarbeid - fare for at det blir 
tyngre å utøve kirkelivet skjer i menigheten – lokalt. Utøves lokalt- risiko for at kommunene 
ikke vil finansiere på dagens nivå når de ser muligheten for innsparinger 

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? 

* direkte overførte midler til menighetene* øremerkede midler* total og god økonomiskstøtte 
til menighetene – drifts og vedlikehold. I dag betaler fellesrådet vedlikehold – får vi det vi 
trenger.* få politikere med kirkelig forståelse – etablere god kontakt med kommunene. 

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 med god kirkefaglig kompetanse og ledelse * er det det faglige, eller 
administrative – hvem er den faktiske sjefen? * delt ledelse med kompetanse på hvert sine felt 

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 2* Felles arbeidsgiver nasjonalt for alle ansatte der alle er ansatt i RDNK. En felles 
arbeidsgiverlinje, vil sikre likhet over hele landet * Mer av arbeidsgiver myndigheten enn det 
som foreslås må ligge på bispedømme nivå. Det betyr av biskopen gis myndighet til å utøve 
visse arbeidsgiver oppgaver/myndighet innen bispedømmet 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

* Innstillingsråd må etableres på det aktuelle nivå der tilsettingen skal gjøres. Disse bør 
sammensettes ulikt ift hvilken stilling som skal tillestes. Dette rådetets innstilling må vektes 
høyt. Dette for å ivareta lokal interesse og særegenhet. 
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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 

* Vi har ikke en bedre modell, men de som er foreslått må jobbes mer med særlig med tanke 
på maktfordeling  

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 

* Dual ledelse hvor prost er kirkefaglig leder og representerer tjenesten med ord og 
sakrament i prostifellesrådet, og hvor kirkevergen er daglig leder for prostifellesrådet. Her 
kommer særpreget om en demokratisk styrt kirke der ord og sakrament samvirker med de 
folkevalgte i råd på alle nivå. 

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

 

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

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

 

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

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
* Den dual ledelsen må være komplementer * Nasjonale krav vil gi større likhet og sikre at 
alle får rett kompetanse hos sine ledere. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

* Poenget med nasjonale krav er å sikre ett visst minimum av felles krav for hele landet 

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; titlene beholdes fordi de er godt innarbeidet, og at endringer i 
innhold ikke blir nevneverdige.  

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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* Det vil være naturlig at Biskopen får ansvar for flere enn det hen har i dag. Kan gjøres 
forskjellig, men at Bisperollen som minimum utvides fra å lede prestetjenesten til å lede det 
kirkefaglig i menigheten. 

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

* Hen trenger formell makt 

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

 

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

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

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

* Biskopen må ha arbeidsgiveransvar 

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

 

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

* Visitas er det viktiges * Hen bør ha rolle i lærespørsmål 

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

 

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

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

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

– delegerte til de ulike nivåer 

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 

– Hva menes med «kort»? Biskopen og menighetene må gis nok tid 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

* bør ha en hensiktsmessig arbeidsgiverfunksjon * delta på kirkemøtet 

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 

– dette ivaretas lokalt 
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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? 

Ja 

 

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

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

Nei 

* Nei, men bør ha muligheten til å påvirke og uttale seg lokalt 

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 – menighetsrådet bør være representert for alle stillinger i sognet i innstillingsrådet 

 

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 – MR er ikke en profesjonell aktør, det baserer seg på frivillighet. MR har ikke mye tid. Ny 
organisering må snarere frigjøre, enn å tappe menighetsrådene for flere ressurser. 

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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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?  

* Når antall menigheter i Prostifellesrådet tilser en fra hver menighetsråd. Men det bør ses på 
muligheter for tilpasninger. 

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 

*Vi ønsker å sikre en like innflytelse fra små bispedømmene. 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

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

Annet, spesifiser 

Ordningen bør opprettholdes som i dag 

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) 
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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. 

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 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 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) 

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? 

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?  

Ja 

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Müller-Nilssen-utvalgets rapport er tung og vanskelig lesing, og høringsspørsmålene er også 
vanskelig skrevet - tungt språk. Dette gjør terskelen for å klare å sette seg inn i stoffet høy. Det 
er bra det er laget presentasjonsprodukter og video. - Likeveler det en bekymring at det blir 
lite demokratisk med så vanskelig språk for legfolkTILLEGG Kommentar til Del 2, pkt 7, spm 25; 
her var det ikke rom for kommentar/merknad, jeg skriver den derfor inn her, fordi vi mener 
dette er sentralt poeng i svaret vårt: * Et årlig prostimøte med åpen, eller lav terskel for, 
deltakelse vil kunne sikre et åpent og demokratisk folkestyre, der grasrota kan møte opp og 
komme med benkeforslag, eller andre innspill/innlegg. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ole Johan Stokstad, 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? 

Svært lite 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?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

 

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

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

Vi har gått gjennom et høringsdokument på 128 sider med vedlegg ca 500 sider. Vi har også 
sett og hørt mange presentasjoner vedr. saken. Vårt menighetsråd avspeiler i alder og 
bakgrunn godt vår menighet, og har god kompetanse på organisasjonsspørsmål.1.Vimerker 
med stor undring at det presenteres 3 hovedalternativer som i hovedsak er like hvor 
arbeidsgiveransvar og økonomistyring er lagt til prostifellesråd. Etter vår vurdering bes det om 
innspill fra menighetsrådene og andre berørte på mange små og uviktige spørsmål. En valgt 
organisasjonsmodell må alltid være et middel for at kirken kan oppnå sine mål på en best 
mulig måte. Høringsdokumentet adresserer ikke dette på en tilfredsstillende måte.Opprydding 
av arbeidsgiveransvar vil være bra, men er ikke det mest sentrale. Kirkemøtet adresserte i 
2016 at dette burde avklares og pekte på bispedømmeråd, fellesråd og prostinivå som 
alternativer. Vi merker nå at kun prosti er vurdert.2.Etter vår vurdering har prosessen begynt i 
feil ende. Hovedfokus må være påden lokale menighet (soknet) og hvordan soknet best kan 
fremme sitt oppdrag i lokalmiljøet. Enhver flytting av ledelse og ansvar til prostinivå vil svekke 
det lokale engasjementet og identiteten. Det er viktig at kirken bygges opp med lokal 
tilhørighet og«eierskap» og styring på menighetsnivå. Det er avgjørende for kirkens fremtid at 
vi har sterkt engasjerte medlemmer lokalt og som arbeider tett og nært sammen med kirkens 
ansatte og som er lokalt tilknyttet. Kirken er til for menighetsmedlemmene noe somkrever 
fysisk nærhet og lokalkunnskap.Kirken må bygges opp fra soknene/menighetene og oppover. 
Dette bør også gjelde demokratiet, med direktevalg til menighetsrådene og indirekte valg 
videre oppover i organisasjonen. Mest mulig ansvar bør ligge på de direktevalgte og færrest 
mulige nivåer/instanser med indirekte valgte.3.De økonomiske ressurser i form av lønnede 
ansatte, drift og vedlikehold av kirkebygg samt konkrete aktiviteter er i dag i hovedsak 
finansiert lokalt ved kommunale bidrag. En av de størsteutfordringene for kirken i årene 
fremover vil være av økonomisk karakter. Engasjerte personer i menighetene knytter 
finansielle behov tett opp til hvor det lokalt er behov for støtte i et lokalmiljø. Dette forstås lett 
politisk på kommunalt nivå. Kirkenhar skilt seg fra staten, men bør ikke løsrives fra 
lokalsamfunnet. Særlig i små samfunn vil det være naturlig at lokalsamfunnet og kommunen 
har interesser av kirken som en sentral aktør og bidragsyter. 4.Det er i dag stor spennvidde i 
størrelse og innhold i de norske menighetene. Standardisering kan være bra, men det må 
sjekkes om kirken derved oppnår godt sine mål. Vi opplever at Lier er en passende stor 
organisatorisk enhet. Lier bør mao bli eget prosti dersom prostimodellen velges. I forbindelse 
med den store kommunesammenslåing ble det pekt på en «ideelle» kommunestørrelse. Lier 
kommune har denne størrelse. Vi etterlyser godt funderte betraktninger om prostiene 
størrelse og egenart dersom prostimodellen velges. Spesielle utfordringer kommer i de tilfeller 
prostigrensene ikke stemmer med kommunegrensene.5.Gitt at prosti-modellen velges vil det 
være naturlig at prosten også kan inneha det øverste lederansvar, naturlig vis med støtte fra 
administrative fagpersoner. Kirken har gode erfaringer med slikt lederskap i de store diakonale 
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institusjonene hvor hovedmodellen historisk har vært at de ledes av «forstander». 
Rekrutteringen og utvelgelsen av prost vil selvsagt være annerledes enn hva som har vært 
kriterier for nåværende proster som i liten grad har administrativt «linjeansvar». Det vil være 
viktig at den nye organisasjonen starter opp med et godt lederskap og ikke automatisk utvider 
ansvaret til en eksisterende prost eller leder.Denne uttalelsen ble behandlet og vedtatt i et 
fulltallig menighetsrådsmøte torsdag 11.11.2021 i Sjåstad Kirkestue.Lier 11.11.2021Svein Ove 
FaksvågLeder Sjåstad menighetsrådTlf 90122217 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Tranby og Lierskogen menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Drammen 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: Astrid Boman, 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?  

Fordelen er en enhetlig behandling ved konfliktløsning. 

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? 

Risikoen er at det kan bli for stor avstand til den lokale menigheten. 

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 



 

Tranby og Lierskogen menighet 

181 
 

 

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? 

Ansettelser bør løftes opp på et nivå som kan se et helhetsbilde.  Et partssammensatt utvalg vil 
være det 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? 

 

 

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 

MR går inn for modell 3, med en presisering av at den teologiske lederen burde ha en 
overordnet rolle i forhold til den merkantile lederen.  Staben må ha kompetanse innen de 
fagfelt som organet behandler.  Når lederen møter i styringsorganet, kan vedkommende 
støtte seg til de fagpersonene som utreder saken som er til behandling. 

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: 
MR gikk inn for alternativ 2 og nevner disse kompetansekravene: HR, kirkefaglig, 
administrativ, dialog-/lederevne. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

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

 

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

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

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

MR går inn for å videreføre titlene.  

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? 

Være klageinstans for vedtak gjort i et underordnet organ.  Ha anledning til å overprøve 
vedtak gjort av et underordnet organ dersom vedtaket strider mot prinsippvedtak gjort av 
overordnet organ. Visitas. 

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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Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør være bispedømmets øverste leder.  Staben må samlet ha nødvendig 
kompetanse for de saker som kan komme til behandling. 

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

 

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

Leder/hyrde 

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

 

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

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

4 

Enig 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 4 

Enig 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Vurdere at den som tilsettes har "rett forkynnelse" 

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

5 

Ja 

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

Vet ikke 

Ja 

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? 

Helhetstenkning i rDNK ved ansettelser av kirkefaglig ansatte.  Strategisk tenkning, 
koordinering og faglig utvikling. 

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 

MR har ansvar for og kjenner sitt lokale menighetsliv og bør ha denne formålsbestemmelsen. 

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

Nei, spesifiser andre forslag: 

Navnet bør være "Prostiråd" 

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

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

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

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 

MR må ha reell medbestemmelse/uttalerett ved tilsettinger som har betydning for 
menighetslivet. 

 

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 

Unødvendige møter 

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: 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?  

Ja:  Prestetjenesten må være representert på begge nivåer. 

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 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 

Basisrepresentant for hvert bispedømme og fordeling deretter slik at minoriteter sikres 
representant. 

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

 

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

Det er viktig å sikre kirkeligfaglig, teologisk og lederkompetanse på kirkemøte. 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

Sikre god teologisk kompetanse spesielt i forbindelse med liturgier og reformer. 

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 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn 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 
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b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

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

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

8) Minoriteter og storbyer i tillegg til nevnte momenter 

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? 

Legge til rette for hele stillinger og bredde i kompetanse 

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   

Hovedbudskapet i kristendommen er gitt oss som en åpenbaring og er nedfelt i Bibelen.  Dette 
budskapet kan ikke endres gjennom demokratiske beslutninger.  De demokratiske beslutninger 
må forstås og vurderes i lys av åpenbaringen gitt oss.  Derfor mener viat et overordnet organ 
alltid må ha anledning til å prøve et underordnet organs beslutninger. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Eiker 
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: Tone Bogen, 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?  

 

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? 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 

Menighetsrådet ønsker å beholde dagens fellesråd, men at alle ansatte er tilsatt i rDnK med 
de samme regler og rammer, men arbeidsgiveransvaret kan delegeres til 
bispedømmeråd/fellesråd  
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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 

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: 
Menighetsrådet ønsker at det utredes nærmere hvilke krav som skal stilles til en kirkeverge 
for på den måten å heve kompetansen til kirkevergene. 

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 

Ingen merknad 
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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. 

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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Menighetsrådet ønsker at det fortsatt skal være et skille hvor menighetsrådet skal «vekke og 
nære det kristelige livet i soknet» og at fellesrådet skal ha oppgaver administrativt og 
økonomisk slik som i dag. Men det er viktig å løfte menighetsrådene. 

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 
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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 

Menighetsrådet ønsker å uttale seg ved tilsetting i vigslede stillinger og trosopplæring på 
samme måte som de i dag får uttale seg rundt tilsetting av prester. 

 

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 ønsker å ha en rolle i tilsetting av folk i vigslede stillinger og trosopplæring. 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

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

Ingen merknad 

 

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

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen merknad 
 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

 

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 
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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?  

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   

1.Avstanden mellom fellesråd og menighetsråd virker for stor i dag. Vi bør jobbe for at det blir 
en større samhandling med fellesrådet.2.Menighetsrådet er redd for at bevilgninger til kirka 
går ned fordi kontakten mellom lokal kirke og kommune blir dårligere når det skal bevilges til 
et Prostifellesråd.3. Menighetsrådet er redd for at ansvaret pulveriseres.4. Menighetsrådet ser 
behovet for at kirkevergen knyttes til resten av kirka og har en linje til sentralledd i 
kirka..5.Menighetsrådet peker på at eksisterende FR kan opprettholdes, men at alle blir ansatt 
sentralt i kirka (RDNK)6. Menighetsrådet ser at små fellesråd kanskje må slås sammen.7. 
Menighetsrådet ser behovet for at alle som er ansatt i kirka forholder seg til samme regelverk, 
struktur og ledelse.8. Menighetsrådet ser behovet for at kirkevergen kan ha tilgang til 
ressurser for å utøve arbeidsgiveri og ledelse på en god måte. Dette kan skje på 
bispedømmenivå eller sentralt. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Eiker 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Jon  Mamen, leder i menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

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

Vi mener at det ikke er heldig å etablere et forvaltningsnivå over fellesråd-kommune 

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

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

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

Ja 

Menighetsrådet ønsker å beholde dagens fellesrådsmodell, men at alle ansatte til tilsatt i 
retssubjektet DnK.. det må være samme regler og rammer, men arbeidsgiveransvaret kan 
delegeres til bispedømmeråd/fellesråd  
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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 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Menighetsrådet støtter alternativ 2. Råddet ønsker at det utredes nærmere hvilke krav som 
skal stilles til kirkeverge for på den måten å heve kometansen til kirkevergene 

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?  

 

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 



 

Bakke menighetsråd 

212 
 

 

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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Vi mener at skillet mellom fellesrådets administrive oppgaver og menighetrådets åndelige 
oppgaver ikke skal blandes 

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 
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Menighetrådet skal samarbeide med prestene, ikke anordne egne gudstjenester 

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

 

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

Ja 

Menighetsrådet ønsker å uttale som når det skal tilsettes i vigslede stillinger, tilsvarende det 
som i dag skje ved tilsetting av prest 

 

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

 

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

Menighetsrådet ønsker å ta del i tilsetting i vigslede stillinger og trosopplæring 

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 

Prostiet er en for stor enhet til at folk føler noen tilhørighet til 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?   

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?  

 

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. 

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. 

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 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 
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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?  

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 



 

Bakke menighetsråd 

221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Bakke menighetsråd mener at hele denne saken burde tatt utgangpunkt "nederst". Det  er 
ganske stor frustrasjon ved å være et av fire menighetsråd i kommunen og se at fellesrådet har 
god hjelp med sekretær og medarbeidere. Kirkestaben er også samlet i fellesrådsenheten. Det  
er de som legger føringer for arbeidet. Rådene savner til og med enkle ting som hjelp i å føre 
protokoll og arkiv.Denne situasjon kjenner antakelig  flere rådsmedlemmer seg igjen i.Så får en 
bygge organisasjonen nedenfra. Her er det gjort ovenfra. Derfor er mange spørsmål ikke 
besvart 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Eiker 
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: Lise Wold Kleven, 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?  

Fordelen er at arbeidsgiveransvaret løftes bort fra fellesrådene, men det kan også organiseres 
uten prostifellesråd 

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

 

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

En forutsetning for å etablere prostifellesråd er at modellen får tydelig støtte fra kommunene. 
Hvis ikke denne støtten gis bør modellen legges bort. 

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?  

Prostifellesråd vil kunne svekke betydningen av både kommune og bispedømmerådsnivå, og 
svekke biskopens innflytelse 

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 av modellene holder mål, men denne kan, med en styrking av biskopens rolle og 
god kirkefaglig ledelse, la seg gjennomføre 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Man bør tilsettes i RDNK, delegert til bispedømmenivå, med uttalelsesrett fra lokale råd i 
forkant 

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 

Bispedømmet bør kunne ivareta arbeidsgiveransvaret for alle ansatte slik det er for prestene i 
dag, med delegert ansvar slik det høver best; avhengig av geografien i bispedømmet  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

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

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Bispedømmet med delegert arbeidsgiveransvar fra RDNK er å foretrekke 

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: 

Kirkefaglig kompetanse i tillegg til nødvendig lederutdanning/ merkantil 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?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Prost beholdes, kirkeverge gis annen 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? 

Dette sikres best ved at biskopen innehar selvstendige arbeidsgiverfunksjoner innenfor en 
modell hvor alle ansettes i rDnk. Biskopens ledelses- og arbeidsgiverfunksjoner kan da 
omfatte flere kirkelige yrkesgrupper enn i dag. Vi mener det bør omfatte allesom arbeider 
innenfor prestetjeneste, diakoni, kateketikk/kirkelig undervisning og kirkemusikk, både 
vigslede og ikke-vigslede. 

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

De virkemidler som enhver arbeidsgiver har 

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 

For å kunne lede må biskopen også 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? 

Arbeidsgiveransvar, åndelig ledelse, tilsyn med ansatte og menigheter og inspirere de ansatte 
til tjeneste 

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 tilsetting av vigslede ansatte, og ikke-vigslede i diakonale/ undervisnings-stillinger 

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

5 

 

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

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Prostifellesrådet bør ikke ha ansvar for å vekke og nære det kristelige liv i soknene da det er 
menighetsrådenes oppgave. 

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 

Det er prestens ansvar, og menighetsrådene skal støtte opp om arbeidet 

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

 

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

Ja 

Menighetsrådet bør sikres plass i innstillingsrådet 

 

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 

Dette møtet vil bli for stort og oppleves for distansert for rådsmedlemmene lokalt 

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: Dersom det i det hele tatt skal etableres prostifellesråd er det 
naturlig at det velges fra menighetsrådene slik som fellesrådet er i dag 

 

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 

Dersom det blir prostifellesråd må hver kommune få stille med en representant, noe som vil 
gi kommunene like stor makt i rådet som menighetsrådene. Dette igjen vil gjøre 
prostifellesrådet uegnet til å ta viktige beslutninger 

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) 

Ordningen fungerer bra i dag og sikrer at de som er genuint interessert får mulighet til å delta 

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 

Alle bispedømmer bør være likt representert 

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

Dersom prester skal velges på linje med andre kunne vi få en situasjon der flertallet i 
Kirkemøtet er prester 

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

 

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

Alle yrkesgrupper bør kunne representeres 

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 
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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?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

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

 

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

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

Ingen merknad 

 

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

 

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

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

Ingen merknad 

 

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 

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. 

2 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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

 

 

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

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 2 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

2 

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 

I vårt prosti er størrelsen hensiktsmessig, i større byer er prostiene for store. 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

Ja 
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Samisk representasjon bør sikres 

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

 

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

Det vet vi ikke så mye om 

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? 

Som det ivaretas pr i dag 

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   

Prostifellesrådsmodellen bør avvises, og andre modeller, som bispedømmerådsmodellen, bør 
utredes 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Eiker 
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: Vivian Furuseth Kaasa, 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? 

Ja 

Det må kunne kunne finnes en bedre modell ennå etablere et prostifellesråd.  

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

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

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må utredes nærmere hvilke krav som skal stilles til en kirkeverge for på den måten å heve 
kompetansen til kirkevergene. 

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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Menighetsrådet ønsker at det fortsatt skal være et skille hvor menighetsrådet skal "vekke og 
nære det kristelige livet i sognet" og at fellesrådet skal ha oppgaver administrativt og 
økonomisk slik som i dag. Men det er viktig å løfte menighetsrådene. 

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 

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 

Menighetsrådet ønsker å uttale seg ved tilsetting i vigslede stillinger og trosopplæring på 
samme måte som vi i dag får uttale oss rundt tilsetting av prester. 

 

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?  

Se spm. 23. Menighetsrådet ønsker å ha en rolle i tilsetting av folk i vigslede stillinger og 
trosopplæring. 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

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

Ingen merknad 

 

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

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen merknad 
 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

 

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

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

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

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

Ingen merknad 

 

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

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

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

 

11.  Kirkerådet 

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

Ingen merknad 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

Ingen merknad 

 

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

 

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

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

Ingen merknad 

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

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

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

 

 

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

5 

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

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

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 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 
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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?  

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   

Fiskum menighetsråd har vurdert en ny kirkelig organisering spesielt utfra hvilken rolle kirken 
spiller for menigheten lokalt.Kirken er en del av lokalsamfunnet; de fleste er medlemmer av 
Den norske Kirke og for dem er kirken et selvsagt samlingspunkt i sorg og i glede. Lokal 
kunnskap og forankring betyr mye, også for frivillig engasjement.Kirken er i ei bygd ofte ett av 
få eller det eneste signalbygget, og innbyggerne er stolte av detHøringsnotatet har bl.a. 
formulert det slik: .. at ressursene kan brukes best mulig og at ressurser kan frigjøres til å møte 
mennesker lokalt, dele evangeliet og være en relevant samfunnsaktør i bygd og by.Slik 
forslaget foreligger, vil etablering av et prostifellesråd utgjøre en stor forandring sammenlignet 
med dagens ordning. Det er vanskelig å se at prostifellesråd vil styrke kirkens tilknytning til 
menigheten og lokalsamfunnet forøvrig. Det vil tvert imot skape avstand mellom kirke, 
kirkelige ansatte og de folkevalgte/tillitsvalgte.Fiskum MR vil tilrå at dagens ordning med 
fellesråd på kommunalt nivå opprettholdes. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Eiker 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Nina Brokhaug Røvang, 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?  

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48. 

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? 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48. 

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? 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48. 
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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?  

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48. 

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 vil se det som mest hensiktsmessig at alle ansettes i rDnK slik at alle har 
samme arbeidsgiver og samme rettigheter/vilkår. Men, at ansettelsesmyndighet og det daglige 
arbeidsgiveransvaret delegeres til ulike nivåer. Ledelsen i fellesrådsområdet (kirkeverge og 
ledende sokneprest/prost) delegeres til bispedømmet og alle andre ansatte til det lokale 
fellesrådet (likt som kommunegrensene). 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsetting bør foregå i fellesråd etter innstilling fra menighetsrådene i vigslede stillinger. Ledere 
(ledende sokneprest/kirkeverge) ansettes på bispedømmenivå etter innstilling fra 
menighetsråd/fellesråd. 

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

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 
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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 en felles arbeidsgiverlinje hvor alle formelt er ansatt i rDnK. Og med nivåene 
bispedømme – fellesråd. Prosti nivået fjernes, alternativt gjøres likt som dagens 
fellesrådsområde (med spesialordninger for veldig store og veldig små kommuner hvordet 
alternativt er behov for annen ordning). Se svar på spørsmålene over.  

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 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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 

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 
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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? 

Vi ønsker å kutte dagens prosti nivå og flytte ansettelse av lokal ledelse til bispedømmenivå. Se 
svar over. 

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: 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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 

Menighetsrådet ha det samme ansvaret som de har 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 

Se over. 

 

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?  

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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 

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? 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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

 

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

Ingen merknad 
 

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

Ingen merknad 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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

 

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

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

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

Ingen merknad 

 

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

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

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

 

11.  Kirkerådet 

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

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

 

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

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

Ingen merknad 

 

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

 

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

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

Ingen merknad 

 

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

 

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

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

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

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

 

 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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? 

Ikke relevant, da vi ikke ser modellen som prostifellesråd som formålstjenlig. Se svar på 
spørsmål 48 

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   

Vi ønsker en modell der alle er ansatt i rDnk slik at alle har samme arbeidsgiver og samme 
rettigheter/vilkår. Men, at ansettelsesmyndighet og det daglige arbeidsgiveransvaret 
delegeres til ulike nivåer. Ledelsen i fellesrådsområdet (kirkeverge og 
ledendesokneprest/prost) delegeres til bispedømmet og alle andre ansatte til det lokale 
fellesrådet (likt som kommunegrensene).Nivåene ellers er bispedømme og lokalt fellesråd på 
kommunenivå. Vi ønsker ikke noe prostifellesråd, fordi vi ikke ser noen fordeler med denne 
strukturen slik den er tegnet ut, men at det kun blir et ekstra administrativt ledd. 
Prostistrukturen fjernes også da for prestetjenesten. (Alternativt kan dagens fellesrådsområder 
benevnes som prosti og den ledende soknepresten prost). Vi tenkerat vi ved å kutte dagens 
prostistruktur, og ikke innføre det foreslåtte prostifellesrådet, vil dette vil være med på å 
styrke soknet og fellesrådsområdet på kommunenivå og gi større faglige enheter gjennom 
bispedømmet. Oppgavene til dagens prosti delegeres til bispedømmet, fellesrådene og 
menighetsrådene. Dette vil frigjøre presteressurser og administrasjon.En ledende 
sokneprest/prost leder alle de vigslede stillingene, kirkevergen leder det administrative, 
herunder delegert personalansvar fra fellesrådet, merkantile tjenester, gravplass og kirkebygg. 
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Som en klok mann har sagt det: «Jordisk kirkeorganisering trenger ikke å være så himla 
vanskelig».Høringsuttalelsen er ført i pennen av sokneprest, kirkeverge og to medlemmer i 
MR/FR og er enstemmig. Det erderetter vedtatt både i Modum menighetsråd og Modum 
kirkelige fellesråd. Enstemmig. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Eiker 
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: Lise Wold Kleven, 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?  

Den eneste fordelen må være å få løftet arbeidsgiveransvaret fra fellesrådene, men det kan 
organiseres uten prostifellesråd 

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

 

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

Det vil øke byråkratiet, og man risikerer at det svekker samarbeidet med kommunene 

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 er mulig man må skille mellom kommunale bevilgninger til lønn og til andre formål og kun 
kanalisere lønnsmidlene til sentralt nivå mens drift og vedlikehold beholdes lokalt 

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?  

Ideen om prostifellesråd bør legges bort til fordel for mer tjenlige strukturer 

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

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

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

Modell 2Dersom man skal gå for prostifellesråd er modell 2 den beste, men med mer av 
arbeidsgiveransvaret på bispedømmenivå og et klarere ledelses og arbeidsgivermandat til 
biskopen. Vi mener imidlertid at bispedømmemodellen bør utredes 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Man bør tilsettes i Rettssubjektet, tilsettingen bør foregå på bispedømmenivå med uttalelse 
fra lokale råd 

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

 

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

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

Ja 

Vi mener som sagt at bispedømmet bør kunne ivareta arbeidsgiveransvaret for alle ansatte 
slik det er for prestene i dag, med delegert ansvar slik det høver best; avhengig av geografi  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

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

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

Prestetjenesten og de andre vigslede tjenestene i kirken utmerker seg ved at man avgir et 
løfte idet man trer inn i stillingen. Disse medarbeiderne må og skal ledes av en leder som selv 
har kjent vekten av dette løftet på skuldrene. 

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: 
Daglig leder må ha en form for kirkefaglig kompetanse i tillegg til nødvendig merkantil 
utdanning 
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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?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Tittelen Kirkeverge bør ikke brukes i en slik stilling, mens prost bør beholdes  

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

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

uansett hvilken modell som velges må biskopen være leder, iallefall for de vigslede gruppene 

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

De samme virkemidler som andre arbeidsgivere har 

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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Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

For at biskopen skal kunne lede må han/ hun også 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? 

Lede de vigslede tjenestene, ordinere, føre tilsyn med tjenesten, være en åndelig leder og 
inspirere medarbeiderne 

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. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

biskopen må ha en rolle i tilsetting av vigslede ansatte 

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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Vi ønsker ikke prostifellesråd, og vi ønsker iallefall ikke at de skal få et formål som gjør at de 
kan overstyre de lokale rådene 

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 

Presten er til syvende og sist ansvarlig for de kirkelige handlingene 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

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

Ja 

Menighetsrådet bør sikres plass i innstillingsrådet 

 

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

 

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

Nei, men rolleavklaring og mandat må tydeliggjøres i kirkeordningen 

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 

Dette møtet vil bli for stort og for uinteressant for rådsmedlemmene lokalt 

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 ønsker ikke prostifellesråd 

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? 

Ja, med full stemmerett 

Gitt at det blir prostifellesråd må hver kommune få stille med en representant, noe som vil gi 
kommunene like stor makt i rådet som menighetsrådene. Dette igjen vil gjøre 
prostifellesrådet uegnet til å ta viktige beslutninger 

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 

Her vet vi ikke hva som er best 

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 

Alle bispedømmer bør få like stor innflytelse i Kirkemøtet 

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

 

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

Dersom prestene skal velges på lik linje med andre kirkemedlemmer kan prestene i et 
bispedømme "kuppe" listene. De er tross alt mer interessert i sakene enn de fleste andre 

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

 

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



 

Sigdal menighetsråd 

274 
 

 

Alle yrkesgrupper bør ha mulighet til å få en representant 

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

 

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

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

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

 

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

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

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

 

11.  Kirkerådet 

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

Forholdvalg (listevalg) 

 

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

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

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) 

 



 

Sigdal menighetsråd 

276 
 

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

4 

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

5 

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

2 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 2 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Nye prostigrenser er for dårlig utredet og presentert. Vi mener f eks at vårt prosti er passe 
stort, mens f eks Drammen er alt for stort 

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 hensiktsmessig 

Vårt prosti (Eiker er svært hensiktsmessig) om man skulle etablere et slikt råd, mens andre er 
for store 

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

 

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

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 viktig at samisk kultur ivaretas 

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

 

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

Som i dag? 

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? 

Som i dag? 

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 ønsker at rapporten legges til side og at en modell hvor alle er ansatt av RDNK og ledet 
gjennom bispedømmene utredes 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Haug Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Eiker 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: Hilde Bjornes, Leder av 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?  

 

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? 

Ja 

Menighetsrådet ønsker å beholde dagens fellesråd, men at alle ansatte er tilsatt i rDnK med 
de samme regler og rammer, men arbeidsgiveransvaret kan delegeres til 
bispedømmeråd/fellesråd.  
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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? 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 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Menighetsrådet ønsker at det utredes nærmere hvilke krav som skal stilles til en kirkeverge 
for på den måten å heve kompetansen til kirkevergene. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 



 

Haug Menighetsråd 

282 
 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

Ingen kommentar 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

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?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Menighetsrådet ønsker at det fortsatt skal være et skille hvor menighetsrådet skel "vekke og 
nære det kristelige livet i soknet", og at fellesrådet skal ha oppgaver administrativt og 
økonomisk slik som i dag.  Men det er viktig å løfte menighetsrådene. 

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? 

Nei 

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 

Menighetsrådet ønsker å uttale seg ved tilsetting i vigslede stillinger og trosopplæring på 
samme måte som de i dag får uttale seg rundt tilsetting av prester. 

 

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?  

Se spørsmål 23.  Menighetsrådet ønsker å ha en rolle i tilsetting av folk i vigslede stillinger og 
trosopplæring 

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 



 

Haug Menighetsråd 

286 
 

 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

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

Ingen merknad 

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

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

 

 

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

5 

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

5 

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

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

Vet ikke 

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

 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

 

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

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Viktige punkter:- Bekymring for at et prostifellesråd vil skape enn fjern og uoversiktlig 
organisering.- Redd for at et prostifellesråd vil gi minddre lokal påvirkning.- Tett kontakt med 
komunener veldig viktig, noe som kan bli vanskeligere med et prostifellesråd. Vil kreve mye og 
skape mer byråkrati.- Menighetsrådet ser behovet for at alle ansatte er ansatt samme sted og 
forholder seg til de samme regler og rammer.- Det er ønskelig at kirkevergen/daglig leder får 
administrativ kompetansehjelp fra sentralt hold til større arbeider i kirkene (eks. til tak, tårn, 
anleggelse av gravplasser/urnelund , eventuelle nybygg osv). Større arbeider bør føre til at 
arbeidet ledes av en prosjektleder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Leveld, Torpo og Ål sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Hallingdal 
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: Kjellfred Dekko, Kyrkjeverje 

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?  

Fordel med innval av færre soknerådsmedlemmer til eitt stort råd. Samarbeid og 
ressursfordeling over kommunegrenser. Rekruttering og større fagmiljø. 

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 motstand mot ein slik modell i regionen (prostiet). Det gjev eit dårleg utgangspunkt for ein 
slik etablering. Færre innvalde representantar kan (også) vera ei ulempe då færre dermed blir 
engasjert i kyrkjeleg arbeid. For mange vil det vera ei større bariære å stille til val i eit regionalt 
organ framfor eit lokalt sokneråd. Står i fare for å miste den lokale tilknytningen til kommunen. 
Trass i støtte stabar kan eit prostifellesråd i somme høve bli for lite. Det kan vera ein risiko for 
at kommunen kjenner større avstand til kyrkja. 

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 lokale soknerådet må få fullmakt til å samhandle med kommunen. 

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 eit prostifellesråd blir eit nytt mellomnivå. Soknerådet ser ikkje det som 
naudsynt. 

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 2Hvis det blir ein prostimodell står modell 2 nærast det soknerådet meiner. 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Soknerådet må få større påvirkning, mellom anna med å få innstillingsrett ved tilsetjingar. 

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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7 stemmer på JA. Det er ein betre modell å flytte ansvaret  for alle tilsetjingar til 
bispedømmenivå då det blir likt for alle kyrkjelg tilsette 2 stemmer på NEI  

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

 

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

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

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
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: 

Dagleg leiar bør ha administrativ og kyrkjefagleg utdanning. 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Soknerådet understrekar at dagleg leiar BØR ha administrativ og kyrkjefagleg utdanning, men 
ser utfordringen i at dette kan vera vanskeleg ute i distrikta. 

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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Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha arbeidsgjevaransvaret for prestane. 

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

 

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

Tilsynet slik det er i dag. 

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

 

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

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

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

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 

Oftare og kortare visitasar med vekt på å løyse lokale utfordringar. 

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? 

Som i da, med unntak av tilsetjingar dersom det blir oppretta prostifellesråd. 

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: 

Kyrkjeleg prostiråd 

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

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

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

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 

Ja, det aktuelle soknerådet bør ha ein plass i det partssamansette utvalet når det gjeld 
tilsetjingar i soknet. Soknerådet skal innstille ved tilsetjing av prestar. 

 

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 
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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? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig. Nokre stader (som i Ål) er det eitt sokneråd med fleire sokn. Det bør dermed vera ein 
representant frå kvart sokn. 

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

Ja, med møte- og talerett 

Den kommunale representanten må vera medlem av Dnk 

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

Ja, med møte- og talerett samt må vera medlem av Dnk 8 stemmer Nei. 1 stemme 

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

Ingen kommentar 

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

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

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

Ingen kommentar 

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

Alternativ 1     4 stemmer Alternativ 2     1 stemmeAlternativ 3     4 stemmer 

 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? Nei 

Ja    6 stemmer Nei   3 stemmer 



 

Leveld, Torpo og Ål sokneråd 

302 
 

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

Ingen kommentar 

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

 

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

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

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

 

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

 

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 

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 
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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. 

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 Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

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

 

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

Svært hensiktsmessig 

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   

Soknerådet har delteke på informasjons- og drøftingsmøtene som er skipa til i prostiet. Råda 
har hatt to særmøter i samband med høyring om prostifellesråd. Konklusjonen er at ein ikkje 
ynskjer å opprette eit nytt administrativt nivå i kyrkja. Likevel serråda kor viktig det er at 
arbeidsgjevarspørsmål blir handsama likt, og med profesjonalitet. Leveld, Torpo og Ål sokneråd 
oppmodar til at det blir arbeida for å opprette èi arbeidsgjevarlinje for prestar og 
fellesrådstilsette, og at det blir lyfta opp på bispedømmenivå. Ved oppretting av prostifellesråd 
kan nærleiken til kommunen som den viktigaste finansieringskjelda bli svekka. Sokneråd og 
fellesråd ser det difor som svært viktig at kontakten mellom kommune og kyrkje blir halde på 
dagens nivå. Leveld, Torpo og Ål sokneråd ynskjer ikkje at det blir oppretta prostifellesråd for 
Hallingdal. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Hallingdal 
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: Kjell Bjørka, 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?  

Vi ser bare ulemper og ingen fordeler eller muligheter med å etablere prostifellesråd fordi det 
som ønskes oppnådd med reformen – én arbeidsgiverlinje, større lokale arbeidsmiljø og bedre 
lokal ledelse – kan oppnås på annen og bedre måte uten prostifellesråd, som har mange 
ulemper (se 05 og vårt alternative forslag på 10 A og 07.) 

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

 

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

a)Prostifellesråd tar bort fra lokalnivået ressurser, bestemmelesemyndighet og makt og skaper 
distanse til det lokale, der kirken lever og formes i møte med dagliglivet i soknet. Kirken er en 
lokal størrelse og er best når hun på alle måter er godt integrert i sitt 
nærmiljø.b)Prostifellesråd fjerner dagens fellesråd og svekker dermed det lokale kirkekontoret 
med å ta vekk funksjoner og stillinger lokalt. Prostifellesråd vil derfor bidra til det motsatte av 
hensikten med reformen, som var å styrke de lokale arbeidsmiljøene.c)Prostifellesråd skaper 
distanse til egen kommune og bryter den tette kontakt og det nære samarbeid som er i dag 
mellom kommune og fellesråd om felles mål for gode lokalsamfunn. Det er feil å trekke kirka 
bort fra sin nærhet til kommunen nå når det spesielt fokuseres på samhandling og samskaping 
innen kommunen. d)Prostifellesråd svekker demokratiet fordi det baseres på indirekte valg 
med svak representasjon til det enkelte sokn. Det blir store råd (15-30 medlemmer) som må 
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arbeide gjennom arbeidsutvalg som samler mye makt på få hender med lite gjennomskuelige 
linjer tilbake til grunnplanet.e)Prostifellesråd bidrar til sterkere byråkratisering fordi mye makt 
på få hender med dårlig demokratisk kontroll gir sakbehandlerleddet stor innflytelse. 
f)Prostifellesråd vil medføre større kostnader. Prostifellesråd betyr å opprette et fjerde 
forvaltningsnivå i tillegg til de tre vi har. Det vil selvsagt medføre større kostnader og binde 
mer ressurser til administrasjon.g)Prostifellesrådet svekker menighetsrådet fordi det er 
foreslått at prostifellesrådet skal ha samme formålsbestemmelse som menighetsrådet og slik 
kan gå inn i en rolle som overordnet menighetsrådet. Det vil være demotiverende for 
frivillighet og for rekruttering til menighetsrådet.Menighetsrådets suverenitet og 
virksomhetsansvar må ikke svekkes!h)Ingen høyere instans dersom prost er del av konflikt 

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 svares her med henvisning til bokstavpunktene under svar 06. a-f) Det finnes ingen 
avbøtende tiltak unntatt å la være å opprette 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?  

Prostifellesråd bør ikke etableres.Forslaget om prostifellesråd innebærer unødig omfattende 
endringer i kirken med stor usikkerhet om effektene. Vi kan oppnå reformens målsettinger om 
én arbeidsgiverlinje, bedre lokal ledelse og større arbeidsmiljø ved åbygge på dagens ordning 
og utnytte styrkene i den. Det gjelder om å bygge bro mellom rettssubjektene og utnytte aksen 
sokn – bispedømme. Soknet/ det lokale fellesrådet kan styrkes på lokal nærhet. Bispedømmet 
kan i tillegg bistå med kompetanse og fagutvikling. Man kan allikevel samarbeide på tvers av 
fellesråd med bistand og hjelp, noe mange gjør allerede i dag. For de personene som er ansatt i 
sitt fellesråd i dag, har sin nære tilknytning som er svært verdifullt for lokalsamfunnet. Dette 
kan vi ikke risikere å miste. 

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 merknadIngen merknad i kolonne ovenfor,  fordi vi mener at ingen av de tre modellene 
med prostifellesråd er å anbefale 

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

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Et alternativ der verken bispedømmeråd eller kirkelig fellesråd i kommunene fjernes. En 
ordning der alt arbeidsgiveransvar legges til bispedømmeråd – etter innstilling fra lokalt 
fellesråd. En ordning der fellesråd med kirkeverge opprettholdes med økonomistyring i sitt 
fellesrådsområde. Da har man lokalt styring hvor mye ressurser som skal brukes på personal. 

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, et alternativ der verken bispedømmeråd eller kirkelig fellesråd i kommunene fjernes. En 
ordning der alt arbeidsgiveransvar legges til bispedømmeråd etter innstilling fra lokalt 
fellesråd. En ordning der fellesråd med kirkeverge opprettholdes med økonomistyring og 
daglig ledelse i sitt fellesrådsområde. Da har man lokalt styring hvor mye ressurser som skal 
brukes på personal. Proster og prester kan også jobbe som i dag, men vi vil på denne måten å 
organisere det ha felles arbeidsgiver.  

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. 
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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 disse tre modellene er aktuelle. Begrunnelse:  alternativ der verken bispedømmeråd 
eller kirkelig fellesråd i kommunene fjernes. En ordning der alt arbeidsgiveransvar legges til 
bispedømmeråd etter innstilling fra lokalt fellesråd. En ordning derfellesråd med kirkeverge 
opprettholdes med økonomistyring og daglig ledelse i sitt fellesrådsområde. Da har man 
lokalt styring hvor mye ressurser som skal brukes på personal. Proster og prester kan også 
jobbe som i dag, men vi vil på denne måten å organisere det ha felles arbeidsgiver.Viser også 
til svar på spørsmål 5. 

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 

Vårt primære utgangspunkt er at det ikke skal opprettes prostifellesråd. Vårt alternative er 
forslag der verken bispedømmeråd eller kirkelig fellesråd i kommunene fjernes. En ordning 
der alt arbeidsgiveransvar legges til bispedømmeråd etter innstilling fra lokalt fellesråd. En 
ordning der fellesråd med kirkeverge opprettholdes med økonomistyring og daglig ledelse i 
sitt fellesrådsområde. Da har man lokalt styring hvor mye ressurser som skal brukes på 
personal. Proster og prester kan også jobbe som i dag,men vi vil på denne måten å organisere 
det ha felles arbeidsgiver. 

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 

 



 

Flå menighetsråd 

311 
 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen merknad fordi: Ikke aktuelt for oss da vi ikke ønsker prostimodell 

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. De er innarbeidede titler med historisk tradisjon. En prost er en prost. 
Kirkeverge er en god tittel fordi tittelen gjør tydelig at dett er ikke en hvilken som helst 
administrerende direktør stilling, men en stilling som er der for å verge kirken og kirkens 
egenart. Begge titlene er 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? 

Uendret. Samme som nå.  Utredningen fokuserer for ensidig på biskopens rolle som negativt 
tilsyn, kontrollfunksjonen. Vi mener biskopens rolle og ansvar først og fremst er det positive 
tilsynet, det utviklende. Biskopen skal representere evangeliet, og biskopen med sin stab skal 
tilskynde og utvikle hva det er å være kirke i dag, lokalt der kirken lever og formes. For å få et 
slikt positivt tilsyn til å fungere, er det viktig at linjen fra sokn til biskop ikke brytes 
organisatorisk på prostinivå. Prostenmå i være biskopens representant og til daglig ivareta 
den positive utviklende del av tilsynet. 

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

Uendret, samme som nå 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

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

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

Ingen merknad 

Ingen merknad fordi vi vil ha dette uendret. Samme som nå 

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

 

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

Vi vil ha dette uendret. Samme som nå 

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 

Vi vil ha dette uendret. Samme som nå 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Vi vil ha dette uendret. Samme som nå 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Vi vil ha dette uendret. Samme som nå 

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

5 

Vi vil ha dette uendret. Samme som nå 
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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 

Vi vil ha dette uendret. Samme som nå 

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

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet skal støtte fellesrådene med kompetanse og utvikling. Kirka formes og 
endres lokalt. Bispedømmerådet skal ha øye for dette, koordinere, samle og støtte. En ordning 
der alt arbeidsgiveransvar legges til bispedømmeråd etter innstilling fra lokalt fellesråd. En 
ordning der fellesråd med kirkeverge opprettholdes med økonomistyring og daglig ledelse i sitt 
fellesrådsområde. 

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, vi ønsker ikke prostifellesråd 

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: 

Nei, vi skal ikke ha prostifellesråd så dette er ikke aktuelt spørsmål 
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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 

Ingen merknad fordi vi ønsker ikke prostifellesråd. 

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?  

Vi ønsker ikke prostifellesråd. 

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

Vi ønsker ikke prostifellesråd. 

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 ønsker ikke prostifellesråd og heller ikke prostimøte 

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

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Vi ønsker ikke prostifellesråd. 

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

 

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

Uenig, spesifiser endring 
Vi er uenig fordi vi ønsker ikke prostifellesråd. 

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

Ingen merknad 

Ingen merknad fordi vi ikke ønsker prostifellesråd 

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

 

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

Vi ønsker ikke prostifellesråd fordi hvert enkelt sted og kommune får for liten innflytelse. 

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) 

Fordi det fungerer bra som det er 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.Det bør være likt antall medlemmer fra hvert bispedømme. Som i dag. En vekting etter 
medlemstall vil gi lite innflytelse fra små lokalsamfunn og alt blir virkende sentraliserende. 

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

Nei, fordi det er viktig at ansatte har mulighet til påvirkning. 

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, fordi det er viktig at ansatte har mulighet til påvirkning.Er uttalelsen enstemmig eller deler 
høringsinstansen seg i flertall og mindretall i dette spørsmålet? 

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 

Ikke aktuelt viser til svar på spørsmål 32 og 33 

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

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Det er et problem ved dagens valgordning at representanter fra distriktene sjelden blir innvalgt 
i bispedømmerådet. Tilleggsstemmer ved valget gis ofte på geografisk grunn lag. Det betyr at 
kandidater fra de mer tettbygde områdene får flere tilleggsstemmer og dermed blir innvalgt i 
rådet. Det må lages valgregler som sikrer at også prostier med lavt folketall får innvalgt sine 
kandidater. Det kan gjøres med å vekte tilleggsstemmene ulikt for de forskjellige prostier. 

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

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

Forholdvalg (listevalg) 

 

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

 

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

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

På annet vis, spesifiser 

Ikke aktuelt, da vi ikke vil at det skal 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 

På annet vis, spesifiser 

Ikke aktuelt, da vi ikke vil at det skal avvikles. 

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 
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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. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Alle disse punktene er svært viktige og vil være vanskelig å etterkomme ved et prostifellesråd.  
Nærhet fellesråd, ansatte og kommune er helt avgjørende for en nær og god folkekirke. Derfor 
vil vi ikke ha prostifellesråd. 

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 
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Geografisk størrelse 2 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

2 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Vi vil ikke ha noen endringer på prostigrenser For en folkekirke som skal være kirke for alle, er 
folketall like så viktig som medlemstall. 

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 

Prostifellesråd er på ingen måte hensiktsmessig for lokalsamfunnene og lokal kirke. 

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? 

Prostistruktur og fellesrådstruktur slik den er i dag er bra som den er. Viser ellers til tidligere 
uttalelse om felles arbeidsgiver i bispedømme og beholde fellesråd slik de er i dag. 

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 må ivaretas slik det er i dag i den organiseringen som er i dagEr uttalelsen 
enstemmig eller deler høringsinstansen seg i flertall og mindretall i dette spørsmålet? 
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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? 

Samisk kirkeliv må ivaretas slik det er i dag i den organiseringen som er i dag 

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

 

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

Samisk kirkeliv må ivaretas slik det er i dag i den organiseringen som er i dag 

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   

Kirken er en lokal størrelse. Kirken er etter sitt vesen en av de aller mest lokale og mest 
integrerte institusjoner i et samfunn. Det er der, lokalt, at dynamikken er. Forslaget om 
prostifellesråd, gjør kirken mer distansert til det lokale. Det tar ressurser vekk fra det lokale, 
tar myndighet og makt bort fra lokalnivået der prosessene foregår. Ved prostifellesråd mister 
man nærhet og lokal forankring og det tette samarbeidet lokal kirke har med sin kommune og 
frivillighet.Kirkens organisasjon er til forå fange opp det som foregår lokalt, støtte det, styrke 
det og bidra med utviklingsressurser. Det er ingen grunn til å etablere prostifellesråd for å 
oppnå større fagmiljø. Samarbeid på tvers av fellesråd har man allikevel i dag. Bare ved å sørge 
for at alle er ansatt ett sted, og la alt annet styres lokalt vil man løse det som i utgangspunktet 
er den største utfordringen i dag. Det er også viktig å huske på at de som er ansatt i kirken 
lokalt, ønsker å være lokalt. Det er også veldig viktig å huske på atvi er helt avhengig av 
kommunens bevillinger. Det dere tenker dere sparer på å slå sammen, det blir redusert i 
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bevillinger. Prostifellesråd vil bygge ned den norske kirke.Vi ønsker en ordning der verken 
bispedømmeråd eller kirkelig fellesråd i kommunenefjernes. En ordning der alt 
arbeidsgiveransvar legges til bispedømmeråd etter innstilling fra lokalt fellesråd.En ordning der 
fellesråd med kirkeverge opprettholdes med økonomistyring og daglig ledelse i sitt 
fellesrådsområde. Da har man lokalt styring påhvor mye ressurser som skal brukes på 
personal.Proster og prester kan også jobbe som i dag, men på denne måten å organisere det, 
vil alle kirkeligemedarbeidere ha felles arbeidsgiver. (Viser ellers til svar i spørsmål 5, punkt a-
h) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hemsedal Sokneråd/Fellesråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Hallingdal 
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: Irene Markegård, Leder Fellesrådet/Soknerådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

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

Det er etter vår mening store ulemper og risIko ved å etablere et prostifellesråd. •Lokal 
forankring svekkas ved at det blir fjernere til der de store linjene trekkes og der man planlegger 
større prosjekt. •Ved større avstand mellom den lokale menighet ogkommunen, kan 
bevilgninger fra kommunene bli redusert da kommunene ikke lenger vil være sikre på at 
bevilgningene går til den lokale kirken og arbeidet der. Det kan igjen bety at prostifellesrådet 
må nedskalere drift. •En annen risiko er at kyrkjekontorakan forsvinne når administrasjonen 
sentraliseres.•Kan miste engasjement og frivillige om den lokale forankringa forsvinn•Kan 
reduserer antall aktuelle kandidater til valg til Sokneråd (som igjen velger til Fellesråd). Man 
skal være ekstra interessert i hele prostiet om man ønsker å sitte i et prostifellesråd på vegne 
av sitt sokneråd. De aller fleste som stiller til valg ønsker å jobbe med å utvikle eget sokn. •Det 
vil bli fjernere for kommunen og mer uoversiktlig over hvor bevilgningene går. Man risikerer at 
mange års opparbeidelse av samarbeidsformer smuldres bort. For å ha et velfungerende 
Fellesråd/sokneråd er det viktig med godt samarbeid med kommunen, noe som vil endres om 
man innfører prostifellesråd. Spesielt med tanke på at kommunene mister mange 
representanter da man ikke kan ha med en fra hver kommune inn i prostifellesrådet. 

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

 

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

 

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 ser klart fordeler ved noen av innspillingene som rapporten viser til. Det er et stort ønske 
om å få en felles arbeidsgiverlinje. Men vi ser ikke at det er behov for å opprette et 
prostifellesråd for å gi økonomisk bevilgning til å samle arbeidsgiverlinjen. I dag er det 
soknerådene som er ansvar for den økonomiske forvaltningen. Soknerådet delegerer dette 
ansvaret til fellesrådet. Fellesrådet er i seg selv ingen rettsubjekt. Derfor er det heller ikke et 
behov for å opprette et prostifellesråd for å gimandat til å opprette et prostikontor som er 
ansvarlig for den felless arbeidsgiverlinjen og personal.Vi  ønsker at man ser på en endring av 
arbeidsgiverlinjen for å sikre at alle ansatte er ansatt samme sted. Se punkt 10a. 

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 ingen av modellene da vi ikke ønsker et prostifellesråd. Vi foreslår at 
arbeidsgiveransvaret ligger hos et prostikontor, med prost og en daglig leder. 

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

Tilsettinger bør gjøres i samarbeid med prostikontoret, Fellesrådet og sokneråd. 

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 

Hemsedal Fellesråd er uenige i etablering av et prostifellesråd, men ønsker en endring i 
arbeidsgiverlinjen velkommen. De viktigste årsakene til dette er at man trenger en 
profesjonalisering spesielt av arbeidsgivervilkårene til kirkevergene. Men også atman ved å 
ha samme arbeidsgiver sikres like rettigheter, vilkår og struktur. Etter vår vurdering vil en 
etablering av et kontor på prostinivå være løsningen, der alle er ansatt. Vi ser for oss at 
prosten og en daglig leder/prosti kirkeverge el.likn har ledelsen. Ved at alle er ansatt samme 
sted kan man enklere få fulle stillinger som kan brukes i flere sokn. Men det er på samme tid 
viktig at de ansatte har et «hoved arbeidssted». Det er viktig å fortsatt ha bemannede 
kirkekontor, med ansatte menigheten kjenner. Samtidig vil man kunne være fleksible og bidra 
i flere/andre sokn ved behov. Det er viktig at hvert fellesrådsområde har en kirkeverge da 
denne er viktig for framdrift i arbeidet i soknet. Vi ser for oss en lignende tjenestebeskrivelse 
som prestenehar i dag. De er ansatt i prostiet med tjenestested i et spesifikt sokn. Slik kan 
også de andre kirkelig ansatte ha i sin arbeidsbeskrivelse.Prostikontoret bør etter vår mening 
ha ansvar for regnskap, lønn, innkjøp. Samt at man fordeler de store arbeidsfeltene som blant 
annet bygg, vigsel- dåp- og gravferdstjenester på kirkevergene i prostiet.Kvalifikasjoner til 
daglig leder/prosti kirkeverge bør ha en kirkefaglig bakgrunn og erfaring med personal og 
adminsitrativ ledelse. Det bør være en kirkefaglig tyngde både i erfaring og i utdannelse for å 
sikre seg en leder som har stor og god kunnskap til det indre kirkelige livet og som har en god 
forståelse av de ulike yrkesgruppene innen kirken. Et prostikontor vil i tillegg til å sikre de 
ansattes vilkår væreen sentral kunnskapsbank for fellesrådene/soknerådene. Det er mye å 
sette seg inn i som folkevalgt representant og det å ha noen man har en kort vei til å kontakte 
vil gjøre noe arbeid lettere. Man vil også kunne få mer hjelp når det gjelder høreinger, 
budsjettarbeid og generelt noen som holder trådene bedre for å sikre kontinuitet i arbeidet i 
Fellesrådet. I dag skjer det at man bytter ut hele Fellesrådet etter valg og da stopper arbeidet 
fort opp en tid før man har oversikt. Et viktig spørsmål hos oss har vært – hva er best å ha 
lokalt og hva er best å ha sentralt. En slik løsning vi har beskrevet vil verne om den lokale 
medbestemmelsen og forankringen, samtidig som arbeidsgiverlinje og HR vil bli løftet opp og 
bli mer profesjonalisert. Likeledes vil samarbeidet med kommunene bevares, noe som er 
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viktig i en tid der kirken og kommunene ønsker å samskape mer. En slik balanse vil nettopp 
fremme hva som egner seg lokalt og sentralt. Dette vil også best bevare soknet som kirkens 
grunnenhet  

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 

Som nevnt tidligere ønsker vi et prostikontor og mener at mye av fellesinteressene for 
prostiet kan serves herfra. Det vil gi bedre vilkår og forutsigbarhet for de ansatte og også en 
ledelse som kan drive større prosjekter når det gjelder f.ex bygg. Dettevil frigi tid til 
soknerådene/fellesrådene til å ha tid til mer lokalt arbeid og fokus . 

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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Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene bør videreføres. Vi står overfor en stor endring og vi mener at noe kjent bør beholdes 
for å sikre trygghet i meningheten når det gjelder de ansatte.  

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?  
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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?  

 

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. 1 

 

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? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ja 

Ja. Det er viktig at soknerådet kan være deltaktige i tilsettinger. Dette er viktig for at 
soknerådet kan være involvert i hvem som skal jobbe i soknet. 

 

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

 

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

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?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

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

Ingen merknad 

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

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

 

 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

 

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

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

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

Det viktigste i denne omorganiseringen er å få en felles arbeidsgiverlinje. Dagens ordning med 
sokneråd/fellesråd er en veletablert ordning som fungerer godt hos oss. Det eneste vi ønsker 
endring på er at arbeidsgiveransvaret flyttes ut fra fellesrådet. Dette er spesielt med bakgrunn 
i at vi ønsker å sikre kirkevergene en profesjonell arbeidsgiver. Hvert 4.år får de ny arbeidsgiver 
og det er tilfeldig om det er noen i Fellesrådet som har erfaring med personalansvar, 
lønnsvurderinger, eventuelle konflikthåndteringer og andre elementer som følger med et 
arbeidsgiveransvar. 

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

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Kongsberg 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Sigurd Hukkelberg, 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?  

-Større staber-Styrking av fagmiljø og større ledelses/personal-kompetanse-Bedre mulighet for 
samordning og bruk av ressurser-Mindre sårbart-Mulighet for bedre samarbeid mellom sogn-
Større mangfold av folk og kompetanse-Tydeligere ledelse og likere rammevilkårDette fordrer 
at det blir en viss størrelse på prostiene. 

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? 

-Risiko for dårligere kommunal finansiering-Geografi - enkelte prosti kan få store fysiske 
avstander 

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

 

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

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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? 

Ja 
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Tja, vi ser at det å samle alt på bispedømmenivå vil kunne være en alternativ modell, men 
igjen vil den kommunale finansieringen være et utfordring.  

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

 

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

 

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

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

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

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

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen merknad 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

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

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 
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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? 

Inspirasjon, kurs/videreutdanningTilsyn/«Fagprest»Et godt ansikt utad 

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?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

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

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

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

Ingen merknad 

 

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

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

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

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

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

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

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Uenig, spesifiser endring 
Det bør være en forholdsmessig representasjon som tar hensyn til antall medlemmer i sognet. 

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

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Nei 

Nei, men det bør være et årlig møte med de kommunene som prostifellesrådet 
representerer. 

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?  

 

  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 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

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

Ingen merknad 

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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

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

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

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

 

 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

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

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

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

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

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

Vet ikke 

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

 

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

Nokså lite hensiktsmessig 

Nokså lite hensiktsmessig da Kongsberg prosti vil være for lite og vi burde ha slått sammen 
Kongsberg og Eiker, men med tanke på den kommunale finansieringen kan dette være 
utfordrende. 

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?  

 

  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? 
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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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Nore og Uvdal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Kongsberg 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Trond Morlandstø, 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?  

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring pålavest mulige 
effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

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? 

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert ut fra 
hensynet til å ivareta et arbeidsgiveransvar føre til at kirkelige fellesråd i mange kommuner vil 
erstattes med kommuneoverskridende fellesråd. Det er en risiko for at det svekker relasjonen 
mellom kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige organet 
som vil ha drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene og i 
svært mange kommuner også det operative ansvaret for gravplassene. 

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? 

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 1 

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

Modell 1I det videre arbeidet med framtidig organisering vil modell 1 være den modellen som 
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 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

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

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

 

 

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. 

Som en grunnholdning mener vi at dagens ordning fungerer godt slik den er, og at små sokn 
som ligger i randsonen av et prosti vil være best tjent med at organiseringen av kirka 
hovedsakelig blir slik den er i dag. En enhetlig arbeidsgiverlinje vil være åforetrekke, men det 
fungerer godt slik det er i dag også. Vi ser det som sannsynlig at en ny ordning vil føre til at 
ansatte får mindre lokal tilknytning til den lokale kirke. 

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 



 

Nore og Uvdal menighetsråd 

355 
 

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

 

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

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

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

 

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

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

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? 

Vi anbefaler utvalgets forslag om å videreutvikle bispetjenesten som en kirkelig 
tilsynstjeneste både overfor menighetene og deres demokratisk valgte rådsorganer i 
bispedømmet, deres daglige ledere og hele bredden av kirkelige medarbeidere. Det er også 
avstor betydning for Den norske kirke at biskopene har tilstrekkelig tid og kapasitet til å være 
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tilstede i den offentlige samtale om viktige kirkelige/samfunnsspørsmål med teologisk 
kompetanse, refleksjon og veiledning. 

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?  

 

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

Vi anbefaler utvalgets forslag om å videreutvikle bispetjenesten som en kirkelig 
tilsynstjeneste både overfor menighetene og deres demokratisk valgte rådsorganer i 
bispedømmet, deres daglige ledere og hele bredden av kirkelige medarbeidere. Det er også 
avstor betydning for Den norske kirke at biskopene har tilstrekkelig tid og kapasitet til å være 
tilstede i den offentlige samtale om viktige kirkelige/samfunnsspørsmål med teologisk 
kompetanse, refleksjon og veiledning. 

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

 

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

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

5 
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Enig, men med den nødvendige anerkjennelse av soknets selvstendighet og oppgaveansvar 
som grunnlag. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Enig 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 1 

Må utredes mer. 

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

1 

Må utredes mer. 

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

Vet ikke 

Enig 

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 
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Spesifiser hva som ønskes endret 

 

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

Nei, spesifiser andre forslag: 

Hvis Fellesrådet blir borte og de gjenværende midlene til drift, vedlikehold og investeringer 
som har ligget hos Fellesrådet overføres til Menighetsrådet. Dagens Fellesråd kan ha 
representanter fra flere Menighetsråd i en kommune. Da Fellesrådet blir borte bør 
Menighetsrådene i en kommune slå seg sammen.Drift, vedlikehold og investeringer vil fortsatt 
i stor grad finansieres av de enkelte kommunene og da kan både drift, vedlikehold og 
investeringer prioriteres lokalt. Kommunene kan ha en representant i Menighetsrådet 
ogsåProstifellesrådet vil være utførende av drift, vedlikehold og investeringer for det er der 
personene til å gjennomføre er.Hvis Prostifellesrådet ser at det trengs penger til drift eller 
investeringer må de snakke med / søke om midlene hosMenighetsrådet. På samme måte kan 
Menighetsrådet ønske at Prostifellesrådet prioriteter et bestemt driftsoppdrag/vedlikehold 
eller investering. Menighetsrådet kan da få et overslag fra Prostifellesrådet over hva det vil 
koste og når det kan gjennomføres.Menighetsrådet får en ny og utvidet rolle som vi tror vil 
gjøre det mer interessant å sitte der.Det kan virke som det blir mer byråkrati, men det er i dag 
tett kontakt mellom Fellesråd og Menighetsråd og det skal det også være mellom et 
Menighetsråd og et fremtidig Prostifellesråd selv om det blir litt mer formelt. Noe vi tror også 
kan være fornuftig i forhold til god ressursbruk.Det viktigste punktet er at beslutninger og 
prioriteringer om drift/vedlikehold og investeringer blir gjort hos de enkelte Menighetsråd. 
Mange Menighetsråd (i dag Fellesrådet) sitter også på gaver, etc. som er betydelige midler 
som ble gitt lokalt og som i fremtiden også må forvaltes lokalt. Menighetsråd med færre midler 
må henvende seg Prostifellesrådet for hjelp til nødvendigfinansiering hvis ikke egen kommune 
stiller opp. 

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

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

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

Ja 
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Ja, menighetsrådet bør gis utvidet virksomhetsansvar ved at også ansvaret for gudstjenester og 
kirkelige handlinger legges til soknet. Det skaper helhet i menighetsrådets virksomhetsansvar 
og ivaretar dermed målsettingen om å styrke menighetsrådene.Det vil imidlertid være en 
forutsetning at rettssubjektet Den norske kirke stiller nødvendige statlige midler til for å dekke 
kostnadene til prest. 

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 i henhold til gjeldende kirkeordning for tilsetting av prester involveres i 
tilsettinger både i kirkelig fellesråd, og ved tilsetting av prest i eget sokn. Disse bestemmelsene 
kan gjerne tydeliggjøres ytterligere.Spørsmålet bør utredesmer. 

 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

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 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

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 
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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 

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 Tunhovd menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Kongsberg 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Trond Morlandstø, 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?  

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring pålavest mulige 
effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

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? 

05. Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt?Som utvalgets 
rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert ut fra hensynet til å 
ivareta et arbeidsgiveransvar føre til at kirkelige fellesråd i mange kommuner vil erstattes med 
kommuneoverskridende fellesråd. Det er en risiko for at det svekker relasjonen mellom 
kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige organet som vil ha 
drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene og i svært 
mange kommuner også det operative ansvaret for gravplassene. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1I det videre arbeidet med framtidig organisering vil modell 1 være den modellen som 
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 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

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 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
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Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi anbefaler utvalgets forslag om å videreutvikle bispetjenesten som en kirkelig 
tilsynstjeneste både overfor menighetene og deres demokratisk valgte rådsorganer i 
bispedømmet, deres daglige ledere og hele bredden av kirkelige medarbeidere. Det er også 
avstor betydning for Den norske kirke at biskopene har tilstrekkelig tid og kapasitet til å være 
tilstede i den offentlige samtale om viktige kirkelige/samfunnsspørsmål med teologisk 
kompetanse, refleksjon og veiledning. 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Vi anbefaler utvalgets forslag om å videreutvikle bispetjenesten som en kirkelig 
tilsynstjeneste både overfor menighetene og deres demokratisk valgte rådsorganer i 
bispedømmet, deres daglige ledere og hele bredden av kirkelige medarbeidere. Det er også 
avstor betydning for Den norske kirke at biskopene har tilstrekkelig tid og kapasitet til å være 
tilstede i den offentlige samtale om viktige kirkelige/samfunnsspørsmål med teologisk 
kompetanse, refleksjon og veiledning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

Enig, men med den nødvendige anerkjennelse av soknets selvstendighet og oppgaveansvar 
som grunnlag. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Må utredes mer 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja, menighetsrådet bør gis utvidet virksomhetsansvar ved at også ansvaret for gudstjenester og 
kirkelige handlinger legges til soknet. Det skaper helhet i menighetsrådets virksomhetsansvar 
og ivaretar dermed målsettingen om å styrke menighetsrådene.Det vil imidlertid være en 
forutsetning at rettssubjektet Den norske kirke stiller nødvendige statlige midler til for å dekke 
kostnadene til prest. 

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 i henhold til gjeldende kirkeordning for tilsetting av prester involveres i 
tilsettinger både i kirkelig fellesråd, og ved tilsetting av prest i eget sokn. Disse bestemmelsene 
kan gjerne tydeliggjøres ytterligere.Spørsmålet bør utredesmer. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  
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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 

 

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? 
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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? 

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?  

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 
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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? 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 
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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?  

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 
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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 

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 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

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 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Larvik menighetsråd (LMR) 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Andreas Berg, Nestleder 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?  

Larvik kirkelige fellesråd er allerede sammenfallende med Larvik prosti, så endringene blir ikke 
så store. For oss er fordelen at arbeidsgiverlinjene kan samles. 

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? 

LMR finner modell 1 uakseptabel på grunn av biskopens svekkede stilling og manglende 
mulighet til å håndheve arbeidsgivers styringsrett. LMR er bekymret for de langsiktige 
konsekvensene for den norske kirke som følge av modell 1.Dersom Fellesrådet ikke tilføres 
tilstrekkelige midler til å overta arbeidsgiverfunksjonene for prestene, vil økonomien svekkes. 
Med de signalene som er gitt om styrking av biskopens ressurser, er vi bekymret for at 
ordningen vil ta midler fra det lokale nivået. 

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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Dette er trolig ikke aktuelt for LMR. For de prostifellesrådene der dette blir aktuelt (de fleste), 
er den største bekymringen om kommunene vil opprettholde sine bevilgninger. Det er 
vanskelig å se at kirken kan finne virkningsfulle tiltak for å påvirke kommunene. 

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?  

Alternativ: Overføre flest mulig oppgaver til bispedømmenivå. 

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 1 er uakseptabel fordi den fratar biskopene deres styringsrett. På sikt vil dette 
være i direkte motsetning til ønsket om en kirke som henger godt sammen nasjonalt og, til en 
viss grad, regionalt. Prestetjenesten er så sentral i kirken at det er nødvendig å opprettholde 
en styringsrett som utgår fra et nasjonalt nivå.LMR ser modell 2 som den beste da den gir alle 
ansatte like forhold uten å medføre de ulempene som ligger i modell 1.Modell 3 vil trolig 
kunne fungere i hverdagen, men opprettholder engrunnleggende forskjell i ansettelsesforhold 
mellom prestene og andre ansatte. Det er lite ønskelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

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 

Det er nødvendig at prestetjenesten har en leder med teologisk kompetanse. Det er ikke gitt 
at dette lar seg forene med den administrative kompetansen som er ønskelig for andre 
lederfunksjoner. Delt ledelse har fungert godt på bispedømmenivå. Modellen erogså vanlig 
innenfor kultursektoren. 

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: 

Det må stille krav om teologisk kompetanse for ledelse av prestetjenesten. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er godt innarbeidet og vil bli forstått av de fleste. Det er uheldig med nye titler 
samtidig med omorganiseringen.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Dersom biskopen fratas arbeidsgiverfunksjonen, kan dette ikke kompenseres ved noe tiltak. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 
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Modell 1: Modell 1 vil frata biskopen arbeidsgivers styringsrett, og dermed reell innflytelse 
over de som er ansatt i prostifellesrådet. Dette kan ikke kompenseres gjennom nye 
virkemidler.Modell 2: Biskopen beholder arbeidsgivers styringsrett i forhold til prostene og 
prestene. Dette er avgjørende for å bevare kirkens enhet på lang sikt.Modell 3: Biskopen 
beholder noe  av styringsretten, men vil være svekket i forhold til modell 1. 

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 reell mulighet til å utøve arbeidsgivers styringsrett overfor prester og andre 
vigslede ansatte. Dette er nødvendig for å sikre kirkens enhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen fortsatt er arbeidsgiver for prester og proster, med den styringretten 
dette innebærer. Ellers er det ønskelig at visitaser får mindre karakter av byråkratisk 
"revisjon" og mer karakter av åndelig lederskap. 

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 

Biskopene er sentrale når det gjelder å ivareta kirkens læremessige enhet. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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Helt enig. Biskopene skal ha overordnet tilsyn med kirkens kirkefaglige aspekter og er 
avhengig av en kompetent stab. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Helt enig. Biskopen må ha en rolle i tilsettingssaker innenfor det kirkefaglige feltet (prester, 
proster, diakoner, kateketer). 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Nødvendig for ledelsesfunksjonen. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Ideen kan være god, men det bør ikke gå ut over visitaser i soknene, og da vil det kreves 
større ressurser, som vil gå ut over lokalplanet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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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: 

Det er bedre å bruke bare "Fellesråd". Kortere, enklere, forståelig. Hvis en bruker 
"prostifellesråd" indikerer det at det også skal finnes et annet fellesråd. For Larvik, som 
allerede har sammenfall mellom prosti og fellesråd vil det være naturlig å beholde betegnelsen 
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 

Menighetsrådet bør ha innflytelse på ansettelsesprosessen, men bør ikke ha 
avgjørelsesmyndigheten. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  
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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 

Det bør være tilstrekkelig med prostifellesrådet. Enda et møte tapper ressurser fra 
menighetenes arbeid. Det vil lett oppstå motsetninger mellom prostimøtet og 
prostifellesrådet. Deltakere på prostimøtet vil neppe være like godt orientert og ha samme 
kompetanse som fellesrådets medlemmer. Dette gir risiko for dårlig begrunnede avgjørelser i 
prostimøtet. Det vil også kunne oppstå problemer ved behov for f. eks. budsjettjusteringer i 
løpet av året, spesielt fordi fellesrådet ikke har kontroll over egen økonomi, men er avhengig 
av kommunene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det vil være for ressurskrevende å arrangere direkte valg til både 
menighetsrådet og prostifellesrådet, selv om det er et problem at et organ med så mye makt 
bare er indirekte valgt. Det vil også være problematisk om prostifellesrådet har direkte valg 
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parallelt med menighetsrådene, da kontakten mellom menighetsrådene og prostifellesrådene i 
så fall ikke nødvendigvis vil være ivaretatt. 

 

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 

Ja. Det er ønskelig med bindeledd til kommunalt politisk nivå. 

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 
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30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Alternativ 3 kan være å foretrekke fordi det gir bedre kontakt mellom prostifellesrådene og 
bispedømmerådet. Det kan innvendes mot både alternativ 2 og 3 at de har et element av 
dobbelt indirekte representasjon, men kontakten til prostifellesrådene bør prioriteres. 

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 

Mer demokratisk. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Prestene har en spesiell stilling i kirken og bør være sikret representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ansattes representasjon bør sikres. Selv om de kan velges som vanlige representanter, vil en 
som er valgt i egenskap av å være ansatt ha et spesielt ansvar for å ivareta de ansattes 
interesser. 

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?  

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) 
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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) 

 

 

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. 

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 Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Vurdert ut fra Larviks situasjon 
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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?  

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 



 

Larvik menighetsråd (LMR) 

395 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 Lardal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Møyfrid Sørestad Hem, 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?  

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?  

For vårt vedkommende vil et prostifellesråd sans. ha samme grenser som dagens fellesråd og 
vi vil trolig ikke merke stor endring 

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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

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?  

 

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 

Prost er kanskje naturlig å fortsette med gitt "prostifellesråd" blir navnet.Kirkevergen bør få 
nytt navn. Daglig leder?  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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. 

5 

 

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. 

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? 
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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? 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 

Vi har i dag ansvar for mange av de andre ansatte sine oppgaver (trosopplæring, diakoni) så da 
må det være riktig dersom en får en arbeidsgiverlinje å også få dette ansvaret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 
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Viktig medbestemmelsesrett. Se ansatte en får er svært styrende for aktivitetene i sognet 

 

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? 

Økonomi 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   



 

Lardal menighetsråd 

403 
 

 

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Vi foreslår at vi gjør som i dag til fellesråd - at en representant fra menighetsrådet er med i 
prostifellesrådet 

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 

Som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Mest demokratisk 

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?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

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? 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 2 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  



 

Lardal menighetsråd 

409 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Berg menighetsråd Larvik 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Ole Bjørn Normandbo, Leder av Berg 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? 

1 Høringsdokumentet er uferdig siden det gjenstår utredningsarbeid som ikke er sluttført. Det 
gjeldereksempelvis 1: Lokal ledelse i sognet, 2: Biskopens rolle i den nye ordningen og 3: En 
vurdering avbehovet for ny prostistruktur. Det er viktig at det enkelte menighetsråd har 
muligheten til å setotaliteten før det gis høringssvar på dissenser og alternativer med ulik 
tilslutning frautredningsgruppa. Utredningen er for prematur slik at det blir lite relevant å gå 
inn pådetaljspørsmål. Det må være et mål åfå til en god fellesløsning for kirkelig organisering 
som såmange som mulig finner seg til rette i.2 Det er stor fare for at modellen med 
prostifellesråd reduserer innflytelsen for både menighetsrådog bispedømmeråd. Lokale 
menighetsråd og bispedømmerådet/biskopens funksjon må ikke svekkes.3 Det er utfordrende 
å flytte så mye makt til et indirekte valgt prostifellesråd, mens de direkte valgtemenighetsråd 
og bispedømmeråd svekkes.4 Der det er mange kommuner i prostiet og i storbyer med flere 
prostier vil det bli vanskelig ågjennomføre modellen med prostifellesråd. Modellen med 
prostifellesråd vil utfordre framtidigkirkelig økonomi. Uttalelser fra kommuner viser at de er 
urolige for at avstanden mellomprostifellesrådet og kommunen blir så stor at det går utover 
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kommuneneses vilje til finansiering.5 Det er også stor usikkerhet knyttet til kostnader og 
økonomi i den foreslåtte reformen, og det erforeløpig ikke klart hva de økonomiske 
konsekvensene er av forslaget til ny kirkelig organisering.6. Med utgangspunkt i disse 
vurderingen vil Berg menighet tilrå at Kirkerådet ikke går videre medmodellen med 
prostifellesråd. 

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 opplever høringen for uferdig til at vi kan svare på dette spørsmålet. 

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 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Høringsinstansen ønsker i utgangspunktet ikke et prostifellesråd, men er vi nødt til å 
velge velger vi modell 3.Vi ser at heller ikke denne modellen i sin helhet løser utfordringen med 
at det ønskes en arbeidsgiverlinje. Vi anser dette som den modellen som kan fungere best i en 
overgangsfase mot en mer helhetlig modell med en arbeidsgiverlinje. I tillegg mener vi at dette 
er modellen som kan fungere mest samlende for kirken totalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådet ønsker å ha en tydelig stemme og bli hørt i tilsettelse av alle kirkelige ansatte 
knyttet til sognet/menigheten. 

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 

Høringsinstansen ønsker seg bispedømmet som arbeidgiver for alle, men med lokale fellesråd 
eller tilsvarende der det daglige arbeidsgiveransvaret ligger.  

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 

Høringsinstansen mener at modell 3 best ivartear alle faggruppene. Uansett 
organiseringsmodell er det viktig at det er klare linjer i en modell med delt ledelse 
mellomprost og kirkeverge samtidig som det innføres en arbeidsgiverlinje.Berg menighet 
ønskerogså å kommetere at det er en tydelig ledelse for de kirkefaglige oppgavene. 
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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 

Høringen er for uferdig til at vi kan ta stilling til dette spørsmålet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Det må stilles krav til at lederen har lederkompetanse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Høringen er for uferdig til at vi kan ta stilling til dette spørsmålet. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Høringen er for uferdig til at vi kan ta stilling til dette spørsmålet. 

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 

Høringen er for uferdig til at vi kan ta stilling til dette spørsmålet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Høringen er for uferdig til at vi kan ta stilling til dette spørsmålet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Ved vigslede stillinger. Biskopen eller den ansvaret er deligert til. 

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? 

Høringen er for uferdig til at vi kan ta stilling til dette spørsmålet. Venter på utredningen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet kjenner sin menighet og vet hva menigheten trenger. Menighetsrådet er 
demokratisk valgt og ser det derfor som naturlig at de er aktive aktører i 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 



 

Berg menighetsråd Larvik 

417 
 

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 

 

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 
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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? 

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?  

Høringsinstansen mener at hvis prostifellesrådet skal være hovednivå, bør det være direkte 
valg. 

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 
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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 

 

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 
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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?  

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 
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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 

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. 

Vet ikke 

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 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

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?  

 

  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 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Det blir viktig å finne fram til en modell som flest mulig kan enes om. Vi får en 
utfordrendesituasjon hvis kirken ikke blir enig om én arbeidsgiverlinje. Det kan føre til 
energilekkasje pgadobbeltarbeid og manglende motivasjon for å trekke i samme retning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Tjølling menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Clas Huseby, 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?  

Mer rasjonell organisasjon. Tydeligere linjer og ledelsesstruktur 

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? 

Mindre makt til hvert MR. Større avstand til prostinivå. Mindre engasjement. Kan føle seg 
overstyrt av prostinivå. 

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? 

MR bør ha medbestemmelse. Tilsetting bør skje i prostifellesråd 

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 

Stor påvirkning fra soknet.Sterkere menighetsrådFelles arbeidsgiver, en arbeidsgiverlinje 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Bør ha ansvar for kompetanse og drive tilsyn. 

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? 

Som nå minus ansettelser 

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 

Menigheten bør ha større innflytelse på hvilke liturgi, gudstjenesteform og musikksjanger som 
kan brukes. Her kan det være store variasjoner fra sted til sted avhengig av ressurser. 
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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 

Handler om MR sin involvering og medbestemmelse 

 

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 

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? 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? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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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? 

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?  

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 Hvarnes Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Geir Bårnes, Formann 

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 påvirkning på annsettelser,bedre konfliktløsning,mer interesant å være folkevalgt, 
større fagmiljø, resursbesparende, resurser for å håndtere annsatte og annsettelser trengs 
bare på et nivå( prostifellesrådnivå) 

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? 

forholdet til kommunen, prestenes situasjon, mer arbeid , større kostnad som må 
kompanseres, utfordring for prestene 

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? 

Bekymring for om kommunen vil opprettholde sine bevilgninger 
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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?  

Må få overført mer midler pga. økte oppgaver , mer annsvar 

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 1muligheten for å påvirke annsettelser 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

I KADU, med menighetsrådsrep. i innstillingsutvalg 

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 

 



 

Hvarnes Menighetsråd 

440 
 

 

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. 

Skaper en arbeidsgiverlinje stor konflikt og uenighet beholdes 2 arbeidsgiverlinjer og saken 
jobbes videre med. 

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 

Viktig med enhetlig ledelse, mer fleksibel i forhold til lokale forhold, mer konkrete krav til 
lederkompetanse 

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 

Kvalifikasjoner bør bestemmes lokalt 

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 

Bør beholde dagens stillinsbetegnelser  

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? 

Mer tilsyn og visitas, økt resurs for menighetrådene 

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? 

Rollen som åndelig leder i kirken,mer tilgjengelig / synlig for menighetene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

For vigslede stillinger 

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 

Viktig med visitas i sognene 

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? 

Bindeledd mellom prosti og kirkemøtet, løfte lokale saker 

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: 

Bør kalles bare 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 
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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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Mindre møter, kan lett oppstå motsettninger mellom prostimøte og fellesråd 

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 

Kontakten med kommunen er viktig 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Store får for stor makt, viktig at små blir hørt 

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?  

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 
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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 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 
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b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område Vet ikke 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? 

Lokale tilpassninger 

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 

Må ha stort fokus på lokale forhold, forholdet til kommunen og kommunegrenser er viktig 
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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 Stavern menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Marit Strømnæs, MR-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?  

Stavern MR har ikke gått inn på hvert enkelt spørsmål, men gitt en samlet uttalelse som gjengis 
sist i dokumentet. 

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 til hvert enkelt spørsmål. 

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 

 

 

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? Nei 

Trykket feil! 

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 



 

Stavern menighetsråd 

464 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Stavern MR velger å komme med sine innspill samlet og ikke gå inn på hvert enkelt spørsmål. 
MR mener utvalget har en god beskrivelse av problemene med nåværende ordning med to 
ansettelseslinjer. Vi mener mange av disse problemene kunne løses bedre med å la alle i 
relasjonsbyggende stillinger (prester, kateketer, trosopplærere, diakoner, organister og 
kirketjenere) ha en felles ansettelseslinje, med prosten som leder. Prosten ses som mest 
naturlig leder for selve menighetsbyggingen. Alle som har ansvar for/arbeider med kirkebygg 
og gravplasser (alt praktisk/teknisk) kunne fortsatt ha kirkevergen som leder.  Det er naturlig at 
kirkevergen har ansvar for det økonomiske og dermed også den nære kontakten med 
kommunen.  Vi mener også at et prosti ikke bør gå over kommunegrensene.                                                                                                                                    
Økonomi vil i stor grad også styre arbeidet for prosten, derfor må prost og kirkeverge ha nært 
samarbeidom dette.                                                                                                                                           
Kirketjenerne kan i en slik ordning i noen sammenhenger føle tilhørighet til begge linjer. Men 
med tanke på å se de ansatte i lokalmenigheten som en stab som skal jobbe mot felles mål, er 
det viktig at også kirketjeneren regnes med som relasjonsbygger. For MR er det viktig med 
lokal forankring og mulighet for å bestemme en del lokalt. Det kunne i noen sammenhenger 
være ønskelig at MR (i samarbeid med prest) hadde større muligheter til å ha andre 
gudstjenesteforordninger, større mulighet for «annerledesgudstjenester». For oss i Stavern er 
det også vellykket som en hovedregel å ha dåpsgudstjenester og nattverdgudstjenester hver 
for seg.  Selv om noen hevder at nattverd hver gang, gjør at folk lettere ser det som noe 
naturlig, føler vi likevel at det kan sette f.eks. dåpsfølger i forlegenhet. Gudstjenestene vil også 
ofte bli for langvarige for familier med flerebarn til stede. Stavern MR synes også at det er en 
selvfølge at MR er involvert ved ansettelser, spesielt av alle i relasjonsbyggende stillinger. 
Samtidig kan det være et problem hvis MR blir ansvarlig for enda flere oppgaver. Det er 
vanskelig nok i dagå få kandidater som er villige til å sitte i et MR.Ang. størrelsen på prostier: 
Stavern MR mener Larvik prosti er passe stort og har mulighet for grei dialog med kommunen. 
Det er spesielt viktig etter at stat og kirke ble atskilt. En fjern kommune-ledelsevil enkelt kunne 
skyve kirkelige saker vekk hvis avstandene blir for store.  Vi er også redd for at et for stort 
prosti vil vanskeliggjøre god kontakt mellom ledelse og den enkelte ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Kjose menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Tor Johnsen, 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?  

Det kan øke mulighetene for likebehandling av ansatte, bedre utnyttelse av ressurser og flere 
hele stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I Larvik prosti vil dette kunne fungere pga sammenfall mellom kommune og prosti. Men i 
mange deler av Norge vil innflytelsen menighetsråd har overfor prostifellesrådet bli svekket, 
siden det er for mange sokn til at alle kan bli representert i et slikt råd. Avstanden vil føles for 
stor.  Det kan bli unødvendig mange arbeidsgivere og bli vanskelig å opprettholde 
arbeidsgiverkompetanse på høyt nivå. Rekruttering til kirkelige stillinger forutsetter 
forutsigbarhet og likebehandling. Det kan være en utfordring hvis alle prostifellesråd kan 
utvikle sine egen personalpolitikk. Det vil også føre til en opplevelse av mange separate 
arbeidsmarkeder i stedet for ett.  Det vil låse mye av kirkens ressurser til administrasjon, som 
heller burde brukes på utadrettede stillinger. Ved arbeidskonflikter blir det færre muligheter til 
å løfte saken til høyere instanser. Det ser også ut til at kommunene er skeptiske til å finansiere 
en instans som går ut over kommunens grenser. Vi ser det også som en ulempe om nasjonalt 
nivåog bispedømmenivå får mindre mulighet til å påvirke en felles arbeidsgiverpolitikk. 
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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? 

Gode rutiner for dialog med kommunene og menighetsrådene vil være viktig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Vi tror det vil være fornuftig at alle er ansatt på nasjonalt nivå. Det vil gjøre det 
enklere å ha en felles og transparent personalpolitikk og ett landsdekkende arbeidsmarked. 
Arbeidsgiverfunksjoner kan delegeres til ulike nivå i organisasjonen etter hvasom er 
sakssvarende. Det vil kunne frigjøre ressurser lokalt som kan brukes på utadrettede stillinger. 
Det vil også være større mulighet til å nyttegjøre seg av stordriftsfordeler. Å ha alle ansatt i 
RDNK gjør DNK bedre rustet til å møte en fremtidig situasjon hvor ikke lenger kommunene 
skal/vil finansiere lokalkirken og man evt må over på medlemsavgift. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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[Til kirkefaglige- og prestestillinger bør menighetsråd og biskop være invovert ved siden av 
fagforeningene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Det bør undersøkes om vi kan utvikle dagens modell, bare med én arbeidsgiverlinje og at alle 
er ansatt i RDNK. Det kan være en delt ledelse slik som det er på bispedømmenivå i dag: 
folkevalgt representant, administrativ leder og biskop. Dette kan være enmodell for alle 
nivåer. Finansiering fra kommune via fellesråd og stat via RDNK.  

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 tror den beste løsningen vil være å speile ledelsesprinsippet man har på 
bispedømmenivået i dag. Prosten bør ha den kirkefaglige ledelsen og kirkevergen den 
administrative. Det gir tydelige rolleavklaringer og forventninger om kompetanse og lik 
struktur i hele kirken. Da beholdes også en tydelig linje mellom biskop og kirkefaglige ansatte. 
Den daglige ledelse på soknenivå bør følge den samme struktur, men på dette nivået vil det 
være naturlig at administrativ støtte kommer fra prostifellesrådsnivå pgafor store kostnader 
for små menigheter. 
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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?  

 

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: 
Kirkefaglig kompetanse og administrativ kompetanse må vektlegges for å ivareta bredden i 
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 

Titlene er godt innarbeidet i folks bevissthet.  

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? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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 
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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? 

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?  
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Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

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 

Vi vet ikke hva dette innbærer. 

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?  
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Det er en god balanse slik det er i dag, men vedtak om planer og strategi for menighetens 
arbeid bør ligge på menighetsrådsnivå. I dag er det formuleringer om ansvar knyttet til både 
MR og FR som kan komme i konflikt med hverandre. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
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26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Vet ikke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

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?  
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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?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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 

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 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 
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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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Kvelde menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Lena Våtvik, Leder menighetsråd Kvelde, Larvik 

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?  

Mindre konflikter i arbeidsmiljø og større fagmiljø. Større påvirkningskraft fra menighetene 
ved ansettelser. Kortere beslutningsvei for alle involverte. 

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? 

Spørsmålet vi lurer på er om prestene kommer til å være fornøyd med den nye organiseringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi tenker at det er positivt at besluttninger og midler flyttes nærmest mulig der arbeidet 
foregår og de lokale kirkene. Da kan man ha mindre ansatte og midler i bispedømmerådet. 

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? 

Menighetsrådene bør være med på å innstille kandidater, og bør være med i ansettelser helt til 
siste instans. 

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? Nei 

Menighetsrådet mener modell 1 for arbeidsgiverorganisering er den beste og er enstemmige 
i det. Men- vi ser at det kan være en utfordring hvis flertallet av prestene ikke ønsker denne 
modellen. Vi synes ikke det er verdt en stor konflikt å tvinge igjennomen forandring hvis tiden 
ikke er der. 

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 

Vi mener at en leder er beste løsning, og at det bør være kirkevergen. Prosten er prest av 
yrke- og det er mer naturlig at prosten ivaretar det kirkefaglige i stabene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Viktig å ikke utelukke personer som kan være gode for kirken. Fordel med lokalskunnskap. 

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? 

Han bør ha økt fokus på å være en åndelig veileder. Han bør bruke mer av sin tid på å være 
rundt ute i menighetene, og være en ressurs for menighetene. 

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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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Åndelig veiledning av ansatte og en mer synlig/tilgjengelig rolle ute i menighetene. 

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 

Bør ha en rolle i geistlige tilsettninger- ikke de andre. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Ja- bruk mer tid på dette fremfor arbeidsgiver ansvar. 

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 visitas i sokner for å opprettholde kontakt med kirka der livet leves. Viktig å møte 
Menighetsrådene. 

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? 

De bær løfte lokale saker til Kirkemøtet. Være bindeleddet mellom grasrot og Kirkemøtet. 

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 

Formålet bær være å vekke og nære det kristne livet i soknet. Å hjelpe menighetsrådene. 

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 

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 

Viktig at menighetsrådene sikres nok deltagelse og påvirkningskraft i ansettelser som er viktige 
for den lokale kirkes hverdag. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: 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 
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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) 

Viktig å løfte de lokale medlemmer og kirker inn i Kirkerådet der hvor viktige besluttninger 
tas. Viktig å huske på at Kirkemøtets besluttninger skal komme ut av de  lokale kirkers ønsker- 
ikke bare enkeltpersoners ønsker og ideer. 

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 får de store bispedømmene stor makt i avgjørende spørsmål og de små vil ikke få 
påvirkningskraft. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

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. 

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. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn 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? 
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Svært hensiktsmessig 

For Larvik prosti vil dette fungere godt da det i stor grad forblir som før. Men det blir viktig å 
ivareta steder og kirker hvor det trengs lokale tilpassninger. Dette må kjennes naturlig og 
tilpasses de ulike 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? 

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?  

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?  

 

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?  
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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?  

 

 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 var gjennom de ulike møtene generelt opptatt av at kirken lokalt styrkes, og at midler 
kommer de lokale kirkene tilgode. Kirkens liv leves i de lokale menigheter- det må vi ikke miste 
av syne. Mest mulig påvirkningskraft lokalt i MR og prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Tanum menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
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: Marit Kobro, nestleder i Tanum menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det bør øke mulighetene for likebehandling av ansatte, bedre utnyttelse av ressurser og flere 
hele stillinger. Det bør legge til rette for et mer profesjonelt organ, spesielt der det er små 
kommuner. Det vil være en arbeidsgiver for alle ansatte i kirkenog nærhet mellom 
organisasjonsledd (reduserte avstander i organisasjonen) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I Larvik prosti vil dette kunne fungere da det er sammenfall mellom kommune og prosti. Men i 
mange deler av Norge vil innflytelsen menighetsråd har overfor prostifellesrådet bli svekket, 
siden det er for mange sokn til at alle kan bli representert i et slikt råd. Avstanden vil kunne 
oppleves som for stor. Det kan bli unødvendig mange arbeidsgivere og bli vanskelig å 
opprettholde arbeidsgiverkompetanse på høyt nivå. Rekruttering til kirkelige stillinger 
forutsetter forutsigbarhet og likebehandling. Det kanvære en utfordring hvis alle 
prostifellesråd kan utvikle sine egen personalpolitikk. Det vil også føre til en opplevelse av 
mange separate arbeidsmarkeder i stedet for ett.  Det vil låse mye av kirkens ressurser til 
administrasjon, som heller burde brukes på utadrettede stillinger. Ved arbeidskonflikter blir 
det færre muligheter til å løfte saken til høyere instanser. Det ser også ut til at kommunene er 
skeptiske til å finansiere en instans som går ut over kommunens grenser. Vi ser det også som 
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en ulempeom nasjonalt nivå og bispedømmenivå får mindre mulighet til å påvirke en felles 
arbeidsgiverstrategi og politikk. Videre vil det redusere mulighetene for å utvikle 
fellesløsninger og samordne merkantile og administrative oppgaver mer effektivt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Menighetsrådet var delt på dette hvor 60 % var for en organisering på prostinivå med de 
kommentarer som fremkommer over som også uttrykker mindretallets holdning til dette. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Gode rutiner for dialog med kommunene og menighetsrådene vil være helt sentralt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Dette er et utfordrende spørsmål å besvare og Tanum menighetsråd er noe delt i 
dette synet. Vi står samlet om målet om at valg av modell må bidra til å styrke soknet som det 
grunnleggende organ i vår kirke. Videre at modell må understøtte kirkens arbeid og der det 
åndelige livet leves, diakoni, læring, lokale forhold, osv. Soknet må få selvstendighet og ha 
myndighet inn i prosesser som har med tilsettinger og organisering å gjøre. Gitt at 
forutsetninger som er nevnt her anbefaler vi:Modell 2 – Prostifellesrådet er organ for soknet 
og RDNK, alle er ansatt i RDNKVi tror det vil være fornuftig at alle er ansatt på nasjonalt nivå. 
Det vil gjøre det enklere å ha en felles og transparent personalpolitikk, ett landsdekkende 
arbeidsmarked og ikke minst en mer omforent kirke. Gitt modell 2 så må 
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arbeidsgiverfunksjoner delegeres til ulike nivå i organisasjonen etter hva som er sakssvarende. 
Vår vurdering bygger på at dette vil frigjøre ressurser lokalt som kan brukes på mer 
utadrettede stillinger. Det vil også værestørre mulighet til å nyttiggjøre seg av 
stordriftsfordeler. Å ha alle ansatt i RDNK gjør DNK bedre rustet til å møte en fremtidig 
situasjon hvor ikke lenger kommunene skal/vil finansiere lokalkirken og man evt må over på 
medlemsavgift. Et mindretall avmenighetsrådet gir uttrykk for en bekymring knyttet til modell 
2 og prosessen med virksomhetsoverdragelse av alle medarbeidere ansatt i fellesrådet og 
ønsker modell 1. Deler av argumentasjonen her er bl.a at lokale forhold kan bli svekket. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Et mindretall (20 %) ønsket modell 1 og begrunnelsen var bl.a. at lokale forhold kan bli svekket 
ved modell 2. 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Til kirkefaglige – og prestestillinger bør menighetsråd og biskop være involvert og ha en 
stemme, ved siden av fagforeningene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Det bør utredes nærmere om vi kan utvikle dagens modell, med bare én arbeidsgiverlinje 
hvor alle er ansatt i RDNK. Menighetsrådet er delt på synet om enhetlig og/eller todelt 
ledelse, men finner det vanskelig at kirkens øverste leder ikke har teologisk bakgrunn. Dette 
bør utredes nærmere og man bør søke å finne løsninger som kan harmonisere behovet for 
enhetlig ledelse og ivaretakelse av den teologiske siden av dette. I fremlagte forslag blir det 
enten eller, og det er en svakhet i forslagene. Fra vår menighet kommenterer et mindretall at 
det kan være en delt ledelse slik som det er på bispedømmenivå i dag: folkevalgt 
representant, administrativ leder og biskop. Dette kan være en modell for alle nivåer. 
Finansiering fra kommune via fellesråd og stat via RDNK  

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 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Menighetsrådet er delt på synet om enhetlig eller todelt ledelse. Flertallet ønsker en enhetlig 
ledelse, men som nevnt tidligere har det også sine utfordringer i fremlagte modell. I forhold 
til fremlagte modeller, mener mindretallet at den beste løsningenvil være å speile 
ledelsesprinsippet man har på bispedømmenivået i dag. Prosten bør ha den kirkefaglige 
ledelsen og kirkevergen den administrative. Det gir tydelige rolleavklaringer og forventninger 
om kompetanse og lik struktur i hele kirken. Da beholdes også en tydelig linje mellom biskop 
og kirkefaglige ansatte. Den daglige ledelse på soknenivå bør følge den samme struktur, men 
på dette nivået vil det være naturlig at administrativ støtte kommer fra prostifellesrådsnivå 
pga for store kostnader for småmenigheter 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Mindretallet utgjorde 20 % av menighetsrådet og argumentasjonen som ble lagt til grunn for 
todelt ledelse er bl.a. knyttet til erfaringene man har fra bispedømmekontoret og at prester 
bør ledes av en leder med teologisk bakgrunn. 

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, men det bør utredes for å kunne vurdere enhetlig ledelse gjennomgående og hvordan 
dette kan ivareta både kirkefaglig ledelse og administrativ ledelse på en god måte. 

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: 
Alternativ 2: Det bør stilles nasjonale krav. Kirkefaglig kompetanse og administrativ 
kompetanse må vektlegges for å ivareta bredden i 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 

Titlene bør ikke endres, de er godt innarbeidet og tydeliggjør roller og ansvar.  

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?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 3 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 2 

 

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? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Vi vet ikke hva dette betyr og ber om en presisering 

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 

Styrke engasjement, ansvarlighet og bidrar til gode valg. 

 

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 en god balanse slik det er i dag, men vedtak om planer og strategi for menighetens 
arbeid bør ligge på menighetsrådsnivå. I dag er det formuleringer om ansvar knyttet til både 
MR og FR som kan komme i konflikt med hverandre. Det bør være en prosesssom avklarer 
oppgaver og roller, samt ansvar 

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 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Uenig. Det bør være mulighet for at representantene velges på en mer direkte måte, men 
fremdeles blant menighetsrådet medlemmer 

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 møte- og talerett 

For Larvik kommune hvor prostifellesrådet utgjør det samme som kommune grensene, så kan 
det være en fordel å ha kommunal representasjon i prostifellesrådet, men da med begrenset 
stemmerett. Gitt mindre kommuner med mange kommuner inn i et prostifellesrådkan 
imidlertid dette bli en utfordring. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

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?  
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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. 

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. 

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 Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Verken eller. Som nevnt under pkt 28 så er det store variasjoner i størrelsene på prostiene og 
det kan passe noen steder, som f.eks. for Larvik 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? 

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? 
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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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Østre Halsen menighet i Larvik prosti 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Larvik 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Thor Egil Abrahamsen, Nestleder 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?  

Vi ser få fordeler og muligheter ved å etablere et prostifellesråd bortsett fra at et større kontor 
på prostinivå vil ha større kompetanse enn mange fellesråd har i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Fjerner bindeleddet til kommunen. Et nytt og fremmed element i den kirkelige organisering. 
Det vil muligens også tvinge seg fram en eller annen form for kontaktorgan mellom kommunen 
og menighet(er) i kommunen. 

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? 

Har ikke drøftet dette siden vi går for en modell der vi beholder fellesråd og bispedømmeråd 
som organisatoriske ledd over menighetsrådsnivå. 
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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?  

Uaktuelt for oss å svare på dette siden vi går inn for en annen modell. 

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 2Hvis prostifellesråd blir valgt går vi inn for modell 2. Det er en modell der alle kirkelige 
medarbeidere blir ansatt i et sentralt kirkelig organ. Dette knytter kirken sammen på en god 
måte samtidig som vi får en arbeidsgiverlinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Alle ansatte har rettssubjektet Den norske Kirke som arbeidsgiver og tilsettes av 
Bispedømmerådet. Bispedømmerådet  bør gis mulighet til å delegere ansettelse og ledelse til 
et lavere organ/nivå der dette er tjenlig og praktisk. Dagens kirkelige fellesrådkan beholdes, 
men med andre oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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Ja. Bispedømmerådene bør ha denne funksjonen.  

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 

Siden vi har gått inn for å beholde Fellesrådet går vi inn for følgende:Den daglige ledelse blir 
lagt til Kirkevergen i nært samarbeid med prosten. Prostens medledelse veier tyngst i kirkens 
«åndelige virksomhet» (forkynnelse, gudstjenesteliv, diakoni ogstrategisk planlegging av 
virksomheten) og være leder for alle ansatte i vigslede stillinger.Kirkevergens ledelse veier 
tyngst når det gjelder den «tekniske» og administrative ledelse av kirkens virksomhet (Bygg, 
eiendom, økonomi mm.) 

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 



 

Østre Halsen menighet i Larvik prosti 

512 
 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Kirkevergen som daglig leder må være lojal mot kirkens tro og forkynnelse og ha teknisk, 
administrativ og økonomiske kvalifikasjoner for ledelse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskop/prost må få en formell rolle ved ansettelse... 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

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 og arbeidsgiveransvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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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? 

BDR har som sentral oppgave; Tilsettinger, arbeidsgiveransvar, utrustning av kirkelig ansatte og 
strategisk planlegging og bruk av ressurser 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? 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 

Ja. Viktig at menighetsrådet får større myndighet og ansvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

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?  
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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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?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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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?  

 

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 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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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   

Vi opplever det som en svakhet ved høringen at det legges så store føringer på å innføre et 
nytt kirkelig organ; Prostifellesrådet. Prostifellesrådet har minst to svakheter: -Relasjonen til 
den enkelte kommune vil svekkes.-Bispedømmerådet stilling blir også svekket ved at mange av 
de oppgaver som i dag ligger under Bispedømmerådet kan overføres til Prostifellesrådet. Hvis 
arbeidsgiveransvar og ansettelse legges til Prostifellesrådet blir det et spørsmål om hvilke 
meningsfylte oppgaver som blir igjen til Bispedømmerådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Åsgårdstrand menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Nord-jarlsberg 
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: Hilde Aasen, 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?  

Helhetlig tenkning, strategier og gjennomføring, og bedre bruk av ressurser.<større fagmiljøer. 
En arbeidsgiverlinje vil lette arbeidet med konfliktdemping og løsning. 

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? 

Vanskelig å rekkrutere noen til å sitte i prostifellesrådet pga avstand. de lokalt ansatte kan 
oppleve avstand til de som er arbeidsgivere. Om prostrådet skal være er utvalgt organ- 
merbelastning på MR.Direkte valgt organ-vanskelig å skaffe nok medlemmer med 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? 

Forskjellig økonomi vil være en utfordring. Ulempen kan reduseres ved t hver kommune bare 
bevilger til sitt område 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Prostifellesråd blir en ny bastard mellom de grunnleggende og demokratisk valgte 
menighetsråd og bispedømmeråd. Hvem skal sitte her?Varierende geografisk tilknytning. 

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 2fordi alle er ansatt i rettsubjektet DNK 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Faglig begrunnet, åpent og profesjonelt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 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: 

det bør være likt i hele landet 

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 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha faglig ansvar og en personalleder bør ha personalansvar 
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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? 

Faglig tilsyn og talsperson for kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

3 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Uttalerett 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

2 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Vi kan ikke se at det er noen oppgaver igjen.. Valgkrets for kirkerådet 

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 

Ingen kommentar 

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 

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?  

Innstillingsmyndighet ved ansettelser 

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 

redusere prostirådet til en adminostrativ posisjon underlagt bispedømmet men leid inn som 
tjenesteyter av MR 

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?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Bør være et eget valg for å unngå demokratisk underskudd. 

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 

samarbeid med bevilgende myndighet 

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? 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 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 

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. 

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. 

2 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 2 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

2 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

2 

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 
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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? 

Prostiråd opprettes etter behov. dagens fellesråd må samarbeide med hverandre ved behov. 
Kan opprettes et arbeidsgiverorgan på prostinivå.som en profesjonell tjenesteyter på oppdrag 
fra MR 

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?  
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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   

Kristiske til prostifellesrådsmodellen. Tar for liten hensyn til at ulike kommuner skal bevilge til 
et organ. Lokal tilhørughet og frivillighet er ikke tatt hensyn til i spørsmålene. En felles 
arbeidsgiver kan løses urten et ekstra valgt organ. Svakhet atdet ikke er laget en modelle for 
lokal ledelse i siógnet. Dette bør være grunnsteinen i oppbyggningen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Botne Menighetsråd, Holmestrand 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Nord-Jarlsberg 
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: Jan-Tore Saltnes, 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?  

Vi ser det er muligheter for noe større mangfold og kompetanse enn dagens situasjon, men 
det er liten grunn til å tro at ikke eksisterende fellesråd skulle kunne håndtere de utfordringer 
som felles arbeidsgiver 

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? 

Horten og Holmestrand kommuner som utgjør Nord-Jarlsberg prosti har ikke felles grense, så 
det er liten sannsynlighet for synergi mellom kommunene. Avstand mellom sogn og 
prostifellesråd vil bli vesentlig større ved fjerning av eksisterende fellesråd, med de negative 
konsekvenser det medfører for sognet. Det er også liten grunn til å tro at det vil bli mindre 
administrasjon eller mer effektiv forvaltning ved dette grepet. 

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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Ved endring av prostigrensene kan risiko reduseres i vårt område. Det er imidlertid i den gitte 
kommunestruktur ingen naturlige alternativer i de aktuelle kommunene Tønsberg og 
Drammen 

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?  

Prostifellesråd vil gjøre lokal ledelse mye vanskeligere. Det vil også skape vesentlig større 
avstand mellom ledelse og ansatte, noe som ikke bidrar til en attraktiv arbeidsplass med god 
ledelse. Kommuneoverskridende prostifellesråd vil også føre til større avstand mellom 
kommuneledelse og den lokale kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Det er ingen grunn til å kunne regne med at prostifellesrådet kan inneha 
arbeidsgiveransvar for alle ansatte, inklusive prestene. Et spesielt tilsyns-/rådgivingsansvar må 
ligge hos biskop og hans stab. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger av daglig leder skjer i prostifellesrådet. 

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. 

Vi ser utfordringer med dagens ordning, men regner ulempene/risiko er større enn fordelene 
ved innføring av et prostifellesråd. Eksisterende ordning vil kunne fungere tilfredsstillende for 
eksisterende fellesråd med en viss størrelse, innføring av et nyttråd på prostinivå vil snarere 
redusere nærheten og engasjementet for soknet. 

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 

Det bør være en felles ledelse for alle ansatte i prostifellesrådet. Rekruttering til daglig leder 
skjer på bakgrunn av ledelsesfaglig kompetanse og egnethet til å lede en kirkelig virksomhet. 
Prost inngår i daglig leders stab. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Dagens eksisterende modell 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Det må etableres et avtaleverk som sikrer tilsyn og veiledning av prestetjenesten. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 



 

Botne Menighetsråd, Holmestrand 

541 
 

 

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? 

Kirkens sentrale/samlede regionale institusjon i møte med omgivelsene. Tilsynsansvar 
ovenfor bispedømmets prester og vigslede stillinger. 

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 

kun i tilsetting av prester, kun stemmeberettiget medlem i tilsettingsutvalg 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

2 

skal kun gjelde prester   Bispedømmet og dets medarbeidere bør fortsatt være en ressurs 
som kan invitere til fagsamlinger for alle yrkesgrupper i menighetene. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Må ikke være for korte til at reelt tilsyn skjer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bør kunne avvikles. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 
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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? 

Nei 

Menighetsrådet bør ikke ha ansvaret, men ha muligheten til å arrangere gudstjenester av ulik 
karakter ved hjelp av menighetens ansatte og frivillige og innleide krefter. 

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 må ha fast sete i tilsettingsutvalg for ansatte som skal arbeide i soknet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

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?  
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  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 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 er tilstrekkelig 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 
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Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Bispedømmet kan avvikles 

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 
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Det må være representativt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Prestene er viktige fagpersoner i kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Det er altfor mange ulike faggrupper ansatt i kirken til at det fungerer med en felles 
representant for disse. Dette fungerer heller ikke som en måte for å ha ansatte representanter 
i kirkemøtet, da i mange tilfeller kirkeverger, som er arbeidsgivere, blir valgt. Leke ansatte kan 
isteden stille til valg som ordinære medlemmer i kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

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 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  
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Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn 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. 

3 

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 

Med den nye foreslåtte prostistrukturen vil det bli større avstand mellom den enkelte 
kommune og den lokale kirken. Det er stor grunn til å frykte at dette vil føre til reduserte 
driftstilskudd fra kommunene. 

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 3 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 3 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? 

Utvalget burde også sett på hvilke utfordringer som følger med den nye prostistrukturen 

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 

Dagens fellesrådsområde er en godt egnet størrelse 

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? 

Dagens fellesrådsområde er en godt egnet størrelse 

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 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Siden kirkemøtet i 2005 gjorde vedtak om at kirken burde ha én arbeidsgiverlinje, har det vært 
arbeidet med utallige forslag til ny organisering. At kirken til nå ennå ikke har gjort et valg om 
en ny organisering, viser med stor tydelighet at det ikke finnes noen ny måte å organisere 
kirken på med én arbeidsgiverlinje som er uten vesentlige utfordringer. Vi erkjenner at dagens 
organisering, med to arbeidsgiverlinjer, også har noen utfordringer. Men vi tror ikke noen 
annen organisering vil gi kirken noe mindre utfordringer. Vi tror dagens organisering fungerer 
bra de fleste dagene i året i de fleste fellesrådene,der partene, ikke minst kirkeverger og 
proster, kommuniserer godt med hverandre og i det daglige evner å se an situasjonen også fra 
den andres synsvinkel. Vi tror en videreføring av dagens organisering, sammen med noen 
enkle tiltak for å sikre god samhandling mellom arbeidsgiverlinjene, vil være den 
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organiseringen som skaper minst problemer i fremtiden. Omorganiseringer koster mye penger, 
og kostermye menneskelige ressurser for de som er del av organisasjonen. De skaper normalt 
også mye ekstraarbeid og frustrasjon før en ny organisasjon har satt seg. En slik proseess varer 
normalt i mange år. Hvis kirken skal velge ny organisering, bør vi vite atvi går til noe som er 
bedre enn dagens ordning. Derfor bør kirkemøtet gjøre om sitt vedtak om én arbeidsgiverlinje, 
og heller arbeide for at dagens organisering skal fungere best mulig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Nykirke menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Nord-Jarlsberg 
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: Øyvind Lohne, 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?  

Helhetlig tenkning, strategi og gjennomføring, og bedre bruk av ressurser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vanskelig å få riktig finansiering, lite trolig at en (fattig) kommune vil bevilge penger som ikke 
garanteres brukt i egen kommune. Vanskelig å rekruttere personer til dagens fellesråd, blir 
enda vanskeligere til et prostiråd. Dersom MR kun skal sende en repr. vil det være en lette i 
forhold til dagens to. 

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? 

Bevilgning fra en kommune kan bare brukes innenfor denne kommunens grenser. 
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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?  

Prostirådet bør være et rent administrativt organ som ivaretar arbeidsgiveroppgaver. De 
"politiske" oppgavene bør være i et FR innenfor kommunegrensene. FR forholder seg kun til 
øverste administrative leder, på samme måte som et kommunestyre kun forholderseg til 
administrasjonssjefen. Alle andre arbeidsgiveroppgaver er administrativt delegert. 

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? 

Tilsettinger bør foretas administrativt med unntak av øverste administrative leder. Folkevalgte 
vedtar opprettelse/avvikling av stillinger, og innhold og struktur i stillinger. Men selve 
ansettelsesprosessen bør ikke folkevalgte være direkte involvert i.Det er uryddig. 

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? 

 

 

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 

Ingen merknad 



 

Nykirke menighetsråd 

555 
 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Det bør stilles nasjonale krav som er like over hele landet. 

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 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha det fulle faglige ansvaret mens en profesjonell personalleder bør ha det 
formelle personalansvaret. Biskopen kan i en konfliktsituasjon permittere en ansatt prest fra 
oppgaver eller ansvar, mens det er den profesjonelle personallederen somhar ansvaret for en 
eventuell endring i ansettelsesforhold. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Faglig tilsyn med ansatte og sognene. Talsperson for kirken som helhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

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 

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?  

MR bør ha en uttalerett i ansettelsessaker. Selve ansettelsen bør være profesjonell og 
administrativ. 

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 

Dette blir et møte som ikke er etterspurt av potensielle deltakere. Vanskelig å se hvilken rolle 
et slikt møte skal ha, og eventuelt hvor viktig det blir for potensielle deltakere å møte opp. Vi 
trenger ikke møter for møtenes skyld. Det bør ikke være et forbud mot å gjennomføre slike 
møter dersom det er et opplevd behov for det, men ingen påbud om å arrangere det. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 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?  

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

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 ble enige om at vi svarer på det vi rekker på den tiden vi hadde til rådighet. Det vi ikke rakk 
å behandle, svarte vi ikke på. Det er derfor mange spørsmål vi ikke svarte på, men vi mente det 
var viktig å svare på det vi rakk, selv om vi ikke rakk så mye. Vi har likevel lyst til å si at vi synes 
kirken har en tung og krevende organisering, og at foreslåtte tiltak ikke endrer det. Vi ønsker 
oss en enklere og mindre byråkratisk ordning, og vi ønsker å profesjonalisere 
arbeidsgiveroppgavene og fjerne demfra folkevalgte organ, slik de er i offentlig forvaltning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Sande Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Nord-Jarlsberg 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Sissel Leet Skeide, 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?  

Lettere å ansette personer med mer spisskompetanse ved å la disse jobbe i et større geografisk 
område. Samle budsjettansvar og myndighet, og dermed redusere motsetningsforholdet 
mellom to arbeidsgiverlinjer. Bedre ressursutnyttelse/stordriftsfordeler, dersom ressursene er 
tilstrekkelig og mobile på tvers av sokn og kommuner. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Den lokale kirke vil kunne oppleve en økt distanse til ledelsenLokal ledelse i soknet er ikke 
utredet i høringen. Reduksjon av det lokale kirkelige engasjementet. En interkommunal kirke 
vil kunne svekke det kommunale ansvaret, og svekke relasjonen mellom kirke og kommune 
Kommunale ulikheter i politiske verdier og økonomisk situasjon vil kunne skape 
utfordringerDet er tvilsomt om størrelsen på det nye prostifellesrådet er tilstrekkelig for å sikre 
bedre ressursutnyttelse. Usikkerhet knyttet til valgordning, dersom sammensetningen av 
prostifellesrådets medlemmer baseres på antall sokn. I vårt tilfelle ville f. eks. Horten sine 4 
sokn kunne prioritere sitt eget område, fordi Holmestrand bare har 3 sokn. 

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? 

En endring av prostigrensene kan i teorien ha en effekt, men i vårt tilfelle er ikke dette noe 
godt alternativ. 

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?  

Hvorfor må man behandle så mange elementer samtidig? Både arbeidsgiverlinjene, det 
interkommunale aspektet, daglig ledelse i det nye organet og manglende plan for daglig 
ledelse i soknets arbeid? I tillegg skal grensene for prostiet vurderes? Dette oppleves som en 
for stor sak til å kunne bli gjennomført innenfor den tidsrammen som er satt av. Dagens 
kirkeråd bør ikke presse på for å få dette gjennomført i denne perioden. Kirkemøtet bør utrede 
saken mer grundig før den avgjøres. Ved innføring av menighetsprosti: Økt distanse mellom 
beslutnings/styringsorgan og kirkens medlemmer vil kunne føre til at kirkens medlemmer får 
et inntrykk av redusert og til dels marginalt demokratisk påvirkning i sitt tros- og menighetsliv. 
Dette vil kunne føre til en negativ synergieffekt hvor menighetens og fellesrådet relevans for 
kirkens medlemmer oppleves som ikke relevant. 

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 å opprette et prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Dersom prostifellesråd innføres, bør det ansette daglig leder 

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. 

Det er for mange faktorer i spill, og de påvirker hverandre. 

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 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 
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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 

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 



 

Sande Menighetsråd 

573 
 

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?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 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 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Nord-Jarlsberg 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: Ragnhild Brotnow, Leder i Hof, Eidsfoss og Vassås 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 enheter, større faglig kompetanse, mulighet for flere 100 % stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Inndelingen i prosti-strukturen er altfor tilfeldig.  Skaper avstand mellom lokalt kirkelig arbeid 
og daglig ledelse på prostinivå.  Skaper avstand mellom kommunene og daglig ledelse i 
prostifellesråd.  Fjernledelse er utfordrende når det er flere profesjoner eller fagområder 
involvert.  Kulturforskjeller mellom ulike sokn i samme prosti, for eksempel mellom by og bygd. 

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? 

Omorganisere prostier. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Kirkens egenart må ivaretas.  Kirken er kirke, og ikke en hvilken som helst virksomhet. 

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 3Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd ønsker at dagens ordning beholdes. 

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. 

Stor usikkerhet knyttet til forslag om innføring av nytt prostifellesråd.  Skaper avstand mellom 
lokalt kirkelig arbeid og daglig ledelse på prostinivå og mellom kommunene og daglig ledelse 
på prostinivå.  Se svar på spørsmål 5. 

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 

Videreføre den todelte ledelsen som er i dag.  Ta på alvor at kirke er kirke og har en åndelig 
dimensjon.  Noen må også ta seg av viktig og nødvendig administrasjon. 

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 

Dagens modell som finnes på bispedømmeplan. 

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 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Det må lages en tydelig og konkret avtale om hva tilsynet innebærer.  Fra begynnelsen av 
innsatte Paulus tilsynsmenn, biskoper.  Det er viktig å sikre at biskopen har en reel innflytelse. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

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? 

Biskopene har ansvar for kirkens lære.  Enkeltbiskoper og et samlet bispemøte uttaler seg på 
vegne av Den norske kirke.  Biskopen bør føre tilsyn med prester og andre i vigslede stillinger 
(kateket, diakon, kantor/organist). 

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. 5 

Biskopen må sikres en rolle i tilsetting av prester. 

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? 

Videreføre dagens ordning.  Ansette prester. 

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 

Prostifellesrådet må ikke være et kirkelig organ som skal ha medansvar for å "vekke og nære" 
det kristelige livet i menighetene. 

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 

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 

Viktig at menighetsråd har innflytelse på ansettelse i eget sokn. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

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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Nei, spesifiser hvorfor 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 



 

Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd 

588 
 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

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 
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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? 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?  

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. 

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 Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 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? 

Ønsker at dagens ordning videreføres. 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

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   

Kirkemøtet må gjøre et nytt vedtak og videreføre dagens doble arbeidsgiverlinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Horten menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Nord-Jarlsberg prosti 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Hilde Nornes, 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?  

Helhetlig tenkning, strategi og gjennomføring, og bedre bruk av ressurser.  Større fagmiljøer.  
En arbeidsgiverlinje vil lette arbeidet med konfliktdemping og løsning. 

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? 

Vanskelig å rekruttere noen til å sitte i prostifellesrådet pga avstand.  De lokalt ansatte kan 
oppleve stor avstand til de som er arbeidsgivere.  Dette kan både være en ulempe og fordel. 

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? 

Forskjellig økonomi i kommunene kan være en stor utfordring.  Det kan skape avstand fra 
beslutningstagerne, liten vilje til bevilgninger som går utover kommuneområdet.  Mindre 
tilhørighet og eierskap for kommunene, og for de fleste kommuner er det viktigå se det som 
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bevilgningen gis til. Ulempen kan reduseres noe ved at kommunene bevilger kun til sitt 
område.  Dette kan regnskapsmessig være svært krevende 

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 pkt 6 

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 1 er å foretrekke fordi sognet er DnK grunnleggende enhet. Modell 2 er å 
fortrekke fordi alle er ansatt i rettsubjekt DnK (hele kirka) Modell 3 er å fortrekke siden 
økonomien er kommunal. DETTE MÅ VÆRT MR SE PÅ SPESIELT. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Faglig begrunnet, åpent og profesjonelt. 

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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Det bør finnes en størrelse som passer bedre til norsk geografi og kultur.  Det er ugunstig 
med en størrelse som passer så få steder.  

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 

Uavhengig av hvilken ledelsesmodell som velges er det viktig med gode ledere både på 
kirkelige ledelse og administrativ ledelse 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
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Det må stilles nasjonale krav som gjelder hele landet 

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?  

 

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 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige 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 og ha et overblikk over ansatte og sognene. Ansikt utad.  Inspirere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

Passe på at det blir for mange møter i året 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Viktig ressurs for soknene og ansatte 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Uttalerett, men ellers ikke. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Viktig å oppdatere seg faglig 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Brukes mye tid til forberedelser av prostivisitaser så viktig at de ikke er for korte 
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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? 

Vi kan ikke se at det er mange oppgaver igjen for bispedømmerådet. Valgkrets for kirkemøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

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?  

MR som innstillingsmyndighet ved ansettelser 

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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Nei, spesifiser hvorfor 

Blir alt for mange møter 

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: Bør være eget valg, ellers blir det et demokratisk underskudd. Det 
er allerede i dag vanskelig å få motiverte medlemmer fra MR til fellesrådet.  Prostifellesrådet 
bør i større grad angi mål og retning, en det fellesrådet i dag gjør.  Mer bør gjøres 
administrativt. 

 

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 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?  

 

  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) 

Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (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? 

Ja 

Vektlegges som mandatfordelingen ved stortingsvalget. 

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 

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?  

 

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 

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. 

2 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dagens fellesråd samarbeider med hverandre etter behov.  Det opprettes et arbeidsgiverorgan 
på prostinivå, uten at det opprettes et prostifellesråd.  Arbeidsgiverorganet gjør sine oppgaver 
for 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?  

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? 
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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   

Vi er generelt kritiske til prostifellesrådsmodellen. Den tar i for liten grad hensyn til ulempen 
ved at flere kommuner skal bevilge midler til ett overordnet organ.  Det lokale engasjementet 
og frivilligheten er ikke tatt hensyn til, overhode, i spørsmålene.  Uten det lokale 
engasjementet står vi på bar bakke.  Vi mener at ønske og behovet for en felles arbeidsgiver 
kan ordnes på en enklere måte, se spørsmål 43.  Det er en stor svakhet at det ikke er utviklet 
en modell for lokal ledelse i sognet.  Dettebør være grunnsteinen i oppbyggingen av hele 
strukturen og hvordan en felles arbeidsgiver skal løses. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Norderhov og Ask menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Helge A. Gjevestad, 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?  

Vi ser ingen fordeler med forslaget. Det vil bringe større grad av avstand mellom folk og kirke.  
Samarbeid mellom flere prostier (f.eks.presteberedskap) fungerer i dag uten formell 
overbygning.Storprosti tanken hvor flere kommuner er med, skaper uklare linjer med hensyn 
på finansiering. 

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? 

Finansiering: Hva skjer når kommunen må sende penger ut av kommunen. Det er fare for at 
dette vil legge bevilgninger utfra hva den "mest gjerrige"  kommunen bevilger.Det er også en 
risiko for at forslaget vil bringe større avstand mellom kirke og folket. 

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 et problem at kommunens økonomiske bidrag til drift av et prostifellesråd.Det antas at 
nåværende struktur vil gi større grad av sikkerhet med hensyn på økonomi. 

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 ordning fungerer bra.  Det kan hende at prostirådet ikke vil virke der få medlemmer er 
medlemmer av menighetne. 

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 2Tilsetting av vigslet personelle bør skje på bispedømmeråd nivå.  Ansettelse  av ikke-
vigslet personell kan med fordel delegeres til fellesråds nivå 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ordningen med delt operativt ansvar mellom dagens klirkeverge og prost for "embedslinjen" 
er etablert og fungerer godt. 

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 

Dagens ordning med visse modifikasjoner (der prosten får større ansvarsområde) er å 
foretrekke  

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 

Lokal forankring samt mål om felles arbeidsgiver linje, lar seg gjennomføre med dagens 
ordning med lokalt fellesråd med kirkeverge som saksbehandler for ikke-vigslede stillinger. 

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 

Modell 3 dekker behovet for endringer 

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 



 

Norderhov og Ask menighet 

611 
 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Igjen er dagens ordning med modifisering slik at alle vigslede stillinger ligger under prostens 
kompetanseområde er den løsningen vi ser på som den beste ordningen 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Modell 3 gir mulighet for å skape en god ledelse av prosti og fellesråd 

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? 

Det er behov for at biskopens har et selvstendig arbeidsgiveransvar. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Felles arbeidsgiver linje vil ivareta biskopens tilsyns ansvar 

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 

Det er viktig med en samlet ledelse på et regionalt og nasjonalt nivå 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

En klar og tydelig mellom biskop, prost og øvrig ledelse vil være viktig for å skape samarbeid  
og samhandling 

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 

Igjen vil dette skape en klar formell sstruktur 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Helt enig 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Dette bør gjelde for vigslede stillinger 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ansvaret for å "vekke og nære" bør fortsatt ligge.  Et eventuelt prostifellesråd må ikke være 
overordnet andre organer i kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Bør bare uttales som "prostiråd" 

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 

Dette gir en løsning som vil øke interesse for arbeid i kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Hvis prostifellesrådet har total økonomisk ansvar blir det viktig å opprettholde en ko0ntuerlig 
kontakt med bevilgende myndighet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi ser det so viktig at øvrige medlemmer i folkevalgte organer (menighetsråd) får 
kontaktpunkter iopp mot menighetsrådenes valg av medlemmer til felelsrådet. 

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 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: Det er en velprøvd og effektiv måte å velge fellesrådet på.. 

 

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 

Dette nærer kontakten med bevilgende myndighet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Et medlem av fellesrådet bør velges til bispedømmerådet. 

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?  
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ordningen gir en bred geistlig representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig med lek-representasjon for å holde på kirkens forankring i folket. 

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?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet 

 

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 

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?  

 

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?  
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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 2 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 4 
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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? 

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?  

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   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hole menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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: Sevat Lappegard, Nestleder  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?  

Vi ser ingen fordeler eller muligheter med å etablere prostifellesråd fordi det som ønskes 
oppnådd med reformen – én arbeidsgiverlinje, større lokale arbeidsmiljø og bedre lokal ledelse 
– kan oppnås på annen og bedre måte uten prostifellesråd, som har mange ulemper (se 05 og 
vårt alternative forslag på 10 A og 07.) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

a)Prostifellesråd tar bort fra lokalnivået ressurser, bestemmelesemyndighet og makt og skaper 
distanse til det lokale, der kirken lever og formes i møte med dagliglivet i soknet. Kirken er en 
lokal størrelse og er best når hun på alle måter er godt integrert i sitt 
nærmiljø.b)Prostifellesråd fjerner dagens fellesråd og svekker dermed det lokale kirkekontoret 
med å ta vekk funksjoner og stillinger lokalt. Prostifellesråd vil derfor bidra til det motsatte av 
hensikten med reformen, som var å styrke de lokale arbeidsmiljøene.c)Prostifellesråd skaper 
distanse til egen kommune og bryter den tette kontakt og det nære samarbeid som er i dag 
mellom kommune og fellesråd om felles mål for gode lokalsamfunn. Det er feil å trekke kirka 
bort fra sin nærhet til kommunen nå når det spesielt fokuseres på samhandling og samskaping 
innen kommunen. d)Prostifellesråd svekker demokratiet fordi det baseres på indirekte valg 
med svak representasjon til det enkelte sokn. Det blir store råd (15-30 medlemmer) som må 
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arbeide gjennom arbeidsutvalg som samler mye makt på få hender med lite gjennomskuelige 
linjer tilbake til grunnplanet.e)Prostifellesråd bidrar til sterkere byråkratisering fordi mye makt 
på få hender med dårlig demokratisk kontroll gir sakbehandlerleddet stor innflytelse. 
f)Prostifellesråd vil medføre større kostnader. Prostifellesråd betyr å opprette et fjerde 
forvaltningsnivå i tillegg til de tre vi har. Det vil selvsagt medføre større kostnader og binde 
mer ressurser til administrasjon.g)Prostifellesrådet svekker menighetsrådet fordi det er 
foreslått at prostifellesrådet skal ha samme formålsbestemmelse som menighetsrådet og slik 
kan gå inn i en rolle som overordnet menighetsrådet. Det vil være demotiverende for 
frivillighet og for rekruttering til menighetsrådet.Menighetsrådets suverenitet og 
virksomhetsansvar må ikke svekkes! 

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 svares her med henvisning til bokstavpunktene under svar 05.a-f) Det finnes ingen 
avbøtende tiltak unntatt å la være å opprette prostifellesråd.g)Prostifellesrådet må få samme 
formålsbestemmelse og oppgaver som dagens fellesråd. Det vil sikre at menighetsrådet 
beholder det fulle virksomhetsansvaret i soknet. Fellesrådet tar seg av arbeidsgiveroppgaver, 
administrasjon, drift av kirkegårder og bygninger. 

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?  

Forslaget om prostifellesråd innebærer unødig omfattende endringer i kirken med stor 
usikkerhet om effektene. Vi kan oppnå reformens målsettinger om én arbeidsgiverlinje, bedre 
lokal ledelse og større arbeidsmiljø ved å bygge på dagens ordning og utnyttestyrkene i den. 
Det gjelder om å bygge bro mellom rettssubjektene og utnytte aksen sokn – bispedømme. 
Soknet kan styrkes på lokal nærhet. Bispedømmet kan bistå med kompetanse og fagutvikling.  
Se vårt svar på 10 A.Kritisk mot forslaget om prostifellesrådmå innvendes at de urealistisk 
snakker om «større arbeidsmiljø» med prostifellesråd. Det er ikke tilfelle. I de fleste prostier er 
avstandene slik at de ansatte sjelden kan møtes fysisk. Men et slikt «større arbeidsmiljø» kan 
derimot oppnås ved at alle kirkefaglige kommer under samme faglig kvalifiserte ledelse i 
prostiet ved prosten. På samme måte må det innvendes at forslaget altfor ukritisk snakker om 
større stillinger. Deltidsstillinger for musikerne f.eks. har som regel sin årsak i at de arbeider 
påde røde dagene. Det blir ikke færre røde dager på kalenderen ved å opprette prostifellesråd. 
Større administrative stillinger kan oppnås med samarbeid mellom nabo-
fellesråd.Prostifellesrådet er i forslaget sluttpunkt for arbeidsgiverlinjen. Det gir opp til 150 
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«personalkontorer» i Dnk. Det er for mange, de vil ha for lav kompetanse og vil ha 150 ulike 
praksiser. 

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.Modell 2 gjør at alle ansatte i kirken har den samme arbeidsgiveren. Det 
skaper helhets- og enhetsfølelse.Modell 2 er den eneste modellen som sikrer en nasjonalt 
forankret arbeidsorganisering for alle ansatte i Dnk. Arbeidsgiverfunksjoner kan delegeres til 
forskjellige nivåer i organisasjonen. En nasjonal forankring er viktig for å få tilstrekkelig HR 
kompetanse for hele kirken. Det letter rekrutteringsarbeidet. Det sikrer helhet for 
arbeidstakerne og mer oversiktlig karriere planlegging. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør skje i partssammensatt organ for å sikre medbestemmelse, og som bør 
sammensettes ulikt ut fra hvilke stillinger som skal besettes, slik at kompetanse og relevante 
interesser kan ivaretas. Bispedømme skal være representert og yte kompetanse inn i 
tilsettingsorganet. Lokal representasjon er viktig. 

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 det er viktig å velge en modell som binder sammen de to rettssubjektene i kirken, 
bygge bro for å få hele organisasjonen til å trekke godt sammen. Prostifellesrådsmodellen 
gjør ikke det, den splitter mer enn den binder sammen ved at sammenhenger brytes (f.eks. 
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arbeidsgiverlinjen brytes på prostinivå og går ikke lenger i organisasjonen, prosten er ikke 
lenger biskopens representant) og at det bygges skott mellom subjektene (f.eks. alle som 
arbeider lokalt har én arbeidsgiver mens de som arbeider i bispedømme og nasjonalt, har en 
annen).Alternativt forslag:a)Fellesrådet opprettholdes som i dag og defineres av KM til organ 
for begge rettssubjektene i kirken. Der er i dag begge rettssubjektene representert. 
Fellesrådet har så organ som innstillerog tilsetter i alle stillinger også kirkeverge og prester. 
Siden fellesrådet er organ for begge rettssubjektene, kan alle tilsettes i rDnk. Bispedømme er 
fellesrådets kompetansested i slike saker og i alle personalsaker. Slik sikres alle i kirken 
samme arbeidsgiver, avtaleverk og rettigheter på tilstrekkelig kompetent 
nivå.b)Bispedømmet delegerer daglig ledelse til fellesrådsnivå. Vi foreslår delt ledelse der 
kirkevergen leder administrasjon, drift og økonomi og kirkevergen forestår de tekniske sider 
av arbeidsgiveransvaret for alle stillinger. Sokneprest/prost leder alle kirkefaglige 
stillinger.c)En slik løsning (a+b) samler alle kirkefaglige stillinger under samme faglige ledelse. 
Det har til nå vært en hemsko for utvikling og endring i kirken at de somarbeider lokalt ikke 
har stått under samme ledelse og at alle unntatt prestene har hatt en ledelse som ikke har 
vært kirkefaglig kvalifisert.  Kirken skaper seg selv når den utfører sin tjeneste. Når alle som 
arbeider med tjenestens forskjellige sider kommer under samme kirkefaglige ledelse, vil det 
skape et stort tverrfaglig arbeidsmiljø lokalt og i prostiet og god strategisk ledelse.d)De 
geografiske og kirkelige forhold i landet er meget forskjellige. I stedet for å tvinge alle inn i 
samme prostifellesrådsmodell, er det bedre å oppfordre til samarbeid mellom fellesråd i 
nabokommuner. Vi kan oppnå flere heltidsstillinger for kirkeverger og dermed høyere 
utdanning, ved å la fellesråd i nabokommuner ha en og samme kirkeverge. Det sikrer god 
kompetanse påtoppen mens andre administrative oppgaver kan utføres lokal av ikke så høyt 
kvalifisert personale. e)På liknende måte kan det samarbeides også om andre stillinger eller 
rådsfunksjoner  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  
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Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3.Denne modellen bygger på Den norske kirkes særpreg som en demokratisk styrt 
kirke der tjenesten med Ord og sakrament samvirker med de folkevalgte i råd på alle nivå. 
Denne ledelsesmodellen anerkjenner alle de tre rollene; den folkevalgte lederen,den 
kirkefaglige lederen og den administrative lederen.Ledelse i kirken bør på alle nivåer utøves 
som en delt ledelsesmodell mellom embete og råd. Bærerne av den særskilte kirkelige 
tjeneste har ansvar for at kirken formidler evangeliet. Dette innebærerpå alle nivåer også et 
ledelsesansvar. I flere stillinger i kirken vil det være et kirkelig, teologisk element, som knytter 
seg til at dette er en kirkelig stilling.Slik preses sitter i Kirkerådet, biskopen sitter i 
bispedømmerådet og soknepresten sitteri menighetsrådet, sitter prosten i fellesrådet, med et 
ansvar for teologisk ledelse i det aktuelle fellesrådsområdet. Biskopen bør ha et overordnet 
ansvar for teologisk ledelse og utvikling av de teologi-faglige elementene i alle kirkelige 
stillinger i bispedømmet. Prosten utøver som biskopens medarbeider den daglige teologi-
faglige ledelse i hvert fellesrådsområde.  Slik biskop og bispedømmerådsleder samarbeider 
om ledelse i bispedømmet, og med stiftsdirektøren som daglig administrativ leder, kan prost 
og fellesrådsleder samarbeide lokalt om fellesrådets oppgaver, og med en kirkeverge/daglig 
leder som gis ansvar for den administrative og økonomiske ledelsesutøvelse for alle stillinger. 

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 

Vårt primære utgangspunkt er at det ikke skal opprettes prostifellesråd. Vårt alternative 
forslag er at dagens fellesråd videreføres som organ for begge rettssubjektene (Se 10 A). Det 
som er sagt om ledelse på punkt 11, gjelder på samme måte for fellesrådet i vårt alternative 
forslag 

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: 
Alternativ 2.Forutsatt at ledelsesmodell 3 velges, er det viktig at daglig leder har 
administrativ/økonomisk/juridisk utdannelse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene bør ikke endres. De er innarbeidede titler med historisk tradisjon. En prost er en prost. 
Kirkeverge er en god tittel fordi tittelen gjør tydelig at dett er ikke en hvilken som helst 
administrerende direktør stilling, men en stilling som er der for å verge kirken og kirkens 
egenart. Begge titlene er 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? 

Utredningen fokuserer for ensidig på biskopens rolle som negativt tilsyn, kontrollfunksjonen. 
Vi mener biskopens rolle og ansvar først og fremst er det positive tilsynet, det utviklende. 
Biskopen skal representere evangeliet, og biskopen med sin stab skaltilskynde og utvikle hva 
det er å være kirke i dag, lokalt der kirken lever og formes. For å få et slikt positivt tilsyn til å 
fungere, er det viktig at linjen fra sokn til biskop ikke brytes organisatorisk på prostinivå. 
Prosten må i være biskopens representant og til daglig ivareta den positive utviklende del av 
tilsynet. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Gitt svaret i avsnittet ovenfor, må biskop/prost kunne føre én til én samtaler med alle de 
kirkefaglig ansatte og kunne innkalle til møter og samlinger. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar.Biskopens 
tilsyn kan utføres friere når det ikke samtidig kan koplers til arbeidsgiverprosedyrer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Se vårt svar på 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 

Hva det er å være kirke her og nå arbeides ut i den lokale tjeneste. Kirken må derfor ha en 
teologisk ledelseslinje hele vegen fra sokn til biskop. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

I vår alternative modell (se 10 A) er bispedømmet/biskop fellesrådets øverste 
kompetansested. Biskopens stab må utvides i forhold til i dag for å kunne betjene 
fellesrådene godt. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen skal fortsatt gi kollas. 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

I vår alternative modell med alle ansatt i RDnk er dette en selvfølge. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Kortere og dermed mulighet også for oftere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet skal ansette proster.Bispedømmerådet skal støtte soknene med 
kompetanse og utvikling. Kirka formes og endres lokalt. Bispedømmerådet skal ha øye for 
dette, koordinere, samle og støtte. De viktigste arbeidsoppgaver blir da: strategi, nysatsinger, 
utviklingsarbeid, personalutvikling og rekruttering. Bispedømmerådet må få større økonomisk 
selvstendighet innen de rammer som gis. 

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.Prostifellesrådet skal ikke ha samme formålsbestemmelse som menighetsråd eller 
formuleringer som kan undergrave menighetsrådenes suverenitet. Prostifellesråd må være en 
videreføring av nåværende fellesråd i en klar oppgave- og ansvarfordeling med menighetsråd. 
Prostifellesrådet har budsjett, drift og anlegg. Menighetsrådet alt ansvar for det kristelige liv i 
soknet. 
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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? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja.Det spørres etter «bør få». Vi mener menighetsrådet i dag har et omfattende ansvar for 
gjennomføring av gudstjenester: Drøftinger om lokal grunnordning, drøftinger om hvordan 
gudstjenestene skal formes etter sted og tid, organisering av frivillige hjelpere inn mot 
gudstjenestene, samarbeid med andre instanser, foreninger og frivillige tiltak i soknet om 
gudstjenestene 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.Kirken er lokal, og ved ansettelser i de kirkefaglige stillinger er det viktig at de som sitter 
med ansvar for å forme den lokale kirke (MR) også har innflytelse på ansettelsene. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Fellesrådet er ansvarlig for «vedlikehold av kirker og gravplasser». Bra. Slik må det være. FR har 
budsjettet. Men det bør komme inn som et ansvar for menighetsrådet å ha tilsyn med kirker 
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og kirkegårder og de mer langsiktige planer for å ivareta og utvikle kirke og kirkegård som 
viktige kultur- og symbolbærere i lokalsamfunnet. Dette ansvaret tar mange MR i dag, men 
savner hjemmel i regelverket.Det aktive tilsyn MR i praksis har i dag, avføder en stor 
dugnadsinnsats i fellesskapet omkring kirke og kirkegård. Regelverket kan gjerne legge dette 
dugnadsansvaret på MR. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Nei.Vårt prinsipale standpunkt er at det ikke skal opprettes prostifellesråd. Forslag om å også 
opprette et prostimøte understreker strekt hvorfor ideen om prostifellesråd er en dårlig ide. Et 
prostimøte vil enda mer ta myndighet og makt bort fra soknet og lokalnivået. 

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.Vi mener det ikke skal etableres prostifellesråd. 
Vanskelighetene med å få til en god valgordning for et slikt råd er et strektargument mot 
prostifellesråd. For kirkedemokratiet er svakt. Å innføre valg til enda ett organ i tillegg til 
menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte ville komplisere kirkevalgene unødig. Vanlige 
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velgere vil ha liten innsikt i hva et prostifellesråd er. For å kunne styrke kirkedemokratiet må 
valgene være oversiktlig og forståelige. Derfor må et eventuelt prostifellesråd velgesindirekte 
av menighetsrådene. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig.Alle menighetsråd må være representert. Men det må lages valgregler som sikrer at 
sokn i små kommuner er overrepresentert for å skape mer jevnbyrdighet mellom små og store 
kommuner i et prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Det er helt avgjørende for å ta vare på kontakten med kommunene.  Fordi kommunene 
betaler, skal de også ha innflytelse på bruk av pengene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Prostifellesråd må ha representasjon fra alle sokn og alle kommuner. Men det resulterer i 
svært store prostifellesråd, som er et argument mot i det hele tatt å opprette det. Innflytelse 
for det enkelte sokn og kontakt med grunnplanet blir svært liten. Prostifellesråd er en dårlig 
ordning for demokratiet i kirken. 



 

Hole menighetsråd 

633 
 

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) 

Det er en god ordning at Kirkemøtet består av alle bispedømmerådene og at disse velges ved 
direkte valg av medlemmene i soknet. Det er ingen grunn til at de som skal velges til et 
eventuelt prostifellesråd også skal sitte i bispedømmerådet. For prostifellesrådet har kun 
forvaltningsoppgaver på vegne av soknene. Menighetsråd og bispedømmeråd har det 
strategiske ansvaret, det har ikke prostifellesrådet. 

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.Skal det vektes, må det skje på samme grunnlag som ved Stortingsvalg, en faktor utregnet 
etter folketall og kvadratkilometer. I en folkekirke er det folketallet og geografien som er 
avgjørende, ikke medlemstallet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Den teologiske kompetanse i Kirkemøtet er ivaretatt av biskopene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

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?  

Det er et problem ved dagens valgordning at representanter fra distriktene sjelden blir innvalgt 
i bispedømmerådet. Tilleggsstemmer ved valget gis ofte på geografisk grunnlag. Det betyr at 
kandidater fra de mer tettbygde områdene får flere tilleggsstemmerog dermed blir innvalgt i 
rådet. Det må lages valgregler som sikrer at også prostier med lavt folketall får innvalgt sine 
kandidater. Det kan gjøres med å vekte tilleggsstemmene ulikt for de forskjellige prostier. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet 

 

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 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

For en folkekirke som skal være kirke for alle, er folketall like så viktig som medlemstall. 
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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 hensiktsmessig.Det må tilstrebes en viss jevnbyrdighet mellom små og store kommuner 
i et prosti. Bare én liten kommune sammen med én eller flere store er uheldig. 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

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   

Kirken er en lokal størrelse. Kirken er etter sitt vesen en av de aller mest lokale og mest 
integrerte institusjoner i et samfunn. Snakker vi teologisk sier vi: Kirken finnes egentlig bare 
lokalt. Kirken er der den kirkelige tjeneste er, der evangeliet blir formidle med ord, sakrament, 
i kjærlighetens tjeneste mot menneskene, der er kirken. Alt annet er overbygg.Og enda 
tydeligere: Kirken skaper seg selv når hun utfører sin tjeneste. Da blir hun formet. Da endrer 
hun seg. Det gjør kirken til en unik størrelse. Kirken er ikke en produksjonsbedrift, ikke en 
organisasjon eller en forening som står der ferdig etablert på forhånd. Kirken skaper seg selv 
når tjenesten blir utført, når evangeliet møter menneskene i deres ganske alminnelige liv.Dette 
er den lokale kirke. Det er der, lokalt, at dynamikken er. Forslaget om prostifellesråd, gjør 
kirken mer distansert til det lokale. Det tar ressurser vekk fra det lokale, tar myndighet og makt 
bort fra lokalnivået der prosessene foregår.Det er i presentasjonen av forslaget brukt bilde av 
prostifellesrådet som et nav i hjulet. Kirken samlet om et nav ett eller annet sted i regionen, og 
navet tenkt med sentrifugal kraft. Bildet gir helt feil assosiasjon av hva kirken er. For kreftene i 
kirken går motsatt veg. Kirken erlokal og det er der dynamikken er. Kirkens organisasjon er til 
for å fange opp det som foregår lokalt, støtte det, styrke det og bidra med 
utviklingsressurser.Til punkt 21: Svarskjemaet tok ikke inn fritekst på dette punktet. 
Kommentaren skrives derfor her:Ja. Navnet Prostifellesråd understreker at dette kun er en 
videreføring av dagens fellesråds oppgaver og ansvar. Noen har tatt til orde for «Prostiråd». 
Det navnet forkludrer ansvars- og oppgavefordelingen med menighetsrådet. Prostifellesrådet 
må overhode ikke ha noen oppgaver som griper inn i menighetsrådenes selvstendige 
virksomhetsansvar i soknet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hønefoss menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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 Hellgren, 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?  

-mer profesjonelt arbeidsgiveri,-mindre sårbarhet ved fravær-større fagmiljø-mer helhetlig 
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? 

Svaret vil avhenge av hvilken løsningsmodell som velges for arbeidsgiveri og ledelse.-store 
utfordringer ved etablering, voldsomt krevende omstrukturering-kan svekke demokratiet ved 
at det får større makt samtidig som det er et indirekte valgt organ-mange prester mener de vil 
oppleve en forverring av arbeidsgiveriet ved ansettelse på et lavere nivå enn i dag, og frykter 
at dette vil gå utover rekrutteringen-risiko for at den enkelte ansatte blir «smørt utover» et 
større område, det menighetsspesifikke reduseres (f eks organist)-kommunene og økonomi: 
større enheter gir mindre nærhet, kan gi redusert økonomisk tilskudd-prostirådet kan bli for 
lite til å ha tilstrekkelig kompetanse på HMS. Likestilling, inkludering, mangfold-hvis prostirådet 
skal «vekke og nære», kan det oppleves som kirke styrt ovenfra og ned og true 
menighetsrådenes selvstendighet 

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? 

-bør utredes av eget utvalg-fastsette sentralt en minstepris pr hode for kommunalt tilskudd + 
evt antall kirker i hver kommune-vurdere hva som er stort nok; prostiråd kan bli for lite i 
krevende saker som kirkebrann og kirkeasyl. Prostiråd kan bli både for stort og for lite. 

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?  

-bispedømmerådsmodellen bør utredes! Det er et demokratisk problem at vi bare får 
presentert den ene modellen, som heller ikke er ferdig utredet-vi er tvilende til om 
prostifellesrådsmodellen er den beste ordningen 

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 2- ryddighet, klare linjer- modell 1 ikke akseptabel; mens modell 3 kan fungere 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

- menighetsrådet må være representert i tilsetningsorgan for alle stillinger i menigheten - 
biskopen må være representert ved ansettelse i stillinger som krever vigsling. 
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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 

En bedre modell kan være bispedømmerådsmodellen (med delegasjon) som også bør utredes  

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 

Flertallet ønsker ikke to arbeidsgiverlinjer. Presten i rådet ønsker å beholde to linjer, dersom 
modell 1 skulle bli vedtatt. 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Denne gir god balanse, ivaretar administrativ ledelse og fagledelse 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Menighetsrådet er delt i dette. 4 ønsker modell 3. 3 ønsker primært (den eneste modellen som 
ikke er foreslått i utredningen) en modell med prosten som øverste leder. Men samtlige støtter 
modell 3, om dette ikke kan realiseres. 

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 

Bispedømmerådsmodellen må utredes. 
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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: 
- uten tvil. Daglig ledelse må innebære kompetanse både på kirke/teologi og verdslig 
administrasjon/økonomi/ledelse.- hva med å bestille/etablere egne grunnkurs for 
lokale/regionale kirkeledere (fra VID)? 

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 

Innarbeidet. Evt kan kirkeforvalter vurderes i stedet for kirkeverge  

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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- gode rutiner for visitas. Myndighet til å kalle inn til møter og samlinger. Mulighet til å 
pålegge ansatte oppgaver som koster penger. En formalisert og tydelig rolle ved tilsettinger i 
vigslede stillinger 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Dette må utredes videre! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Presten mener: biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar. Dette er et nødvendig 
verktøy for å drive tilsyn og for å holde DnK sammen. 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

-tilsyn, som er respektert og tydelig-inspirasjon, kompetanseheving, åpne vindu mot den 
landsdekkende og den verdensvide kirken-talsperson utad, kirkelig stemme i det offentlige 
rom 

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 

Men her må det også lages tydelige forbindelse til de andre vigslede gruppene 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Hyppighet viktigst; ikke nødvendigvis prostivise 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

-forvalte midler-drive kompetanseutvikling innen kirkefagene. -bidra til tverrfaglighet-rådgiver 
på lokalt krevende saker-bidra til kontakt mellom Kirkemøtet og prostiene 

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 

Formålsbestemmelsen kan føre til ovenfra og ned-styring. Blir for langt unna. Lokalmenigheten 
må beholde hovedansvaret for å vekke og nære, uten overstyring. 
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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: 

Nei. Det er for langt. Heller Prostiråd eller bare 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? 

Nei 

Vil kreve mye kompetanse, og økte ressurser fra menighetsrådets side. 

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 

Bør ha en representant i tilsettingsorganet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ønske om bedre støtte og bistand for kasserer. Ønske om tydeligere avklaring mellom 
menighetsråd og fellesråd om «bruken» av ansatte. 

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 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vil neppe fungere i praksis. Evt som rådgivende organ. 

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 
Alle menigheter må representeres på et vis, men det bør også tas et visst hensyn til størrelse. 

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 

Dersom «vekke og nære» legges til prostifellesrådet, ønsker presten ikke at kommunale repr. 
skal ha stemmerett. 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Hvis det er mange kommuner i et prostifellesråd, må det diskuteres om hvor mange 
kommunale representanter det skal være. 

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? 

Ja 

En viss vekting, men alle bispedømmer må ha representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

For å sikre at det er prester med i Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Siden antallet leke medlemmer nær ble fordoblet ved "demokratireformen" mener presten at 
prester bør være valgbare i tillegg til én som uansett velges i kraft av embetet. 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Da vil det være større mulighet for å få med en bredde av de ansatte. Den største gruppen av 
lek kirkelig ansatte er kirketjenere. De vil naturlig nok stemme på sine «egne», i praksis har de 
andre kirkefaglige liten mulighet til å bli valgt til Kirkemøte,noe som medfører et faglig tap for 
kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

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 



 

Hønefoss menighetsråd 

649 
 

 

 

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 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

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 
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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? 

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 
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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 
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Høringssvar fra Veme menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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: Harald Fagerås, 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 



 

Veme menighetsråd 

654 
 

 

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 

Ny kirkelig organisering med frist 1.desember 2021 – Veme menighetsråds svar på høringen 
Høringen er mangelfull i sin konsekvensbeskrivelse og bærer preg av at tidsfaktoren for 
høringen er den viktigste på bekostning av dybde og helhet. En høring skal innhente 
synspunkter og opplysninger fra høringsinstansene. Da er det viktig at høringen gir bredest 
mulig grunnlag og innsikt.Utredningen fremstår som et 70% produkt der de resterende 30 % 
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er avgjørende for å forstå konsekvensene på et mer detaljert nivå. At en høring om kirkelig 
organisering ikke gir andre alternativer enn prostifellesråd, er et demokratisk problem. Hvor 
lett er det å argumentere for noe som ikke er utredet? og hvor kvalifisert er en tilslutning til 
forslag som serveres uten et større sammenligningsgrunnlag? I utvalgsrapporten kapittel 13 
redegjør utvalget for utredningsbehov på flere områder. Kirkerådet har besluttet å igangsette 
utredninger innenfor følgende temaer med frist 31.12.2021: 1) Gjennomgang av dagens 
prostistruktur med forslagtil prosess for å fastsette ny struktur 2) Oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd i ny kirkelig organisering, 
oppsummere og ytterligere detaljere utvalgets forslag. 3) Biskopens lederrolle og tilsyn. 
Denne skal bygge videre på utredningsarbeidet fra prosjektet kirkelig organisering og avklare 
de gjenstående elementene som MüllerNilsen-utvalget har bedt om at konkretiseres 
nærmere. 4) Organisering og ledelse på arbeidsplassen lokalt i ny kirkelig organisering. 5) 
Bispedømmerådets rolle og ansvar hvis arbeidsgiveransvaret flyttes til prostifellesrådet. En 
utredning av folkevalgtrollen i Den norske kirke, med søkelys på menighetsrådet, er allerede i 
gang og har frist i slutten av januar 2022. Med bakgrunn i ovennevnte foreslår Veme 
menighetsråd:1.Alle delutredninger med frist 31.des 2021 innarbeides i nåværende 
høring.2.Utredningen med søkelys på de folkevalgte med frist januar 2022 innarbeides i 
nåværende høringen.3.For å få en ryddig og demokratisk utvikling må Kirkerådet utvide 
høringsgrunnlaget med andre relevante alternativer og invitere til ny og bredere høring. 4.Ny 
versjon av høringen sendes ut med ny frist.  

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 
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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 

Ny kirkelig organisering med frist 1.desember 2021 – Veme menighetsråds svar på høringen 
Høringen er mangelfull i sin konsekvensbeskrivelse og bærer preg av at tidsfaktoren for 
høringen er den viktigste på bekostning av dybde og helhet. En høring skal innhente 
synspunkter og opplysninger fra høringsinstansene. Da er det viktig at høringen gir bredest 
mulig grunnlag og innsikt.Utredningen fremstår som et 70% produkt der de resterende 30 % 
er avgjørende for å forstå konsekvensene på et mer detaljert nivå. At en høring om kirkelig 
organisering ikke gir andre alternativer enn prostifellesråd, er et demokratisk problem. Hvor 
lett er det å argumentere for noe som ikke er utredet? og hvor kvalifisert er en tilslutning til 
forslag som serveres uten et større sammenligningsgrunnlag? I utvalgsrapporten kapittel 13 
redegjør utvalget for utredningsbehov på flere områder. Kirkerådet har besluttet å igangsette 
utredninger innenfor følgende temaer med frist 31.12.2021: 1) Gjennomgang av dagens 
prostistruktur med forslagtil prosess for å fastsette ny struktur 2) Oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd i ny kirkelig organisering, 
oppsummere og ytterligere detaljere utvalgets forslag. 3) Biskopens lederrolle og tilsyn. 
Denne skal bygge videre på utredningsarbeidet fra prosjektet kirkelig organisering og avklare 
de gjenstående elementene som MüllerNilsen-utvalget har bedt om at konkretiseres 
nærmere. 4) Organisering og ledelse på arbeidsplassen lokalt i ny kirkelig organisering. 5) 
Bispedømmerådets rolle og ansvar hvis arbeidsgiveransvaret flyttes til prostifellesrådet. En 
utredning av folkevalgtrollen i Den norske kirke, med søkelys på menighetsrådet, er allerede i 
gang og har frist i slutten av januar 2022. Med bakgrunn i ovennevnte foreslår Veme 
menighetsråd:1.Alle delutredninger med frist 31.des 2021 innarbeides i nåværende 
høring.2.Utredningen med søkelys på de folkevalgte med frist januar 2022 innarbeides i 
nåværende høringen.3.For å få en ryddig og demokratisk utvikling må Kirkerådet utvide 
høringsgrunnlaget med andre relevante alternativer og invitere til ny og bredere høring. 4.Ny 
versjon av høringen sendes ut med ny frist. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

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 

vet ikke 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

vet ikke 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

vet ikke 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

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 

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 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

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? 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. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 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 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

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 Viker menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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: Aud Pålsrud, 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?  

Vi ser ingen mulige fordeler eller muligheter med å etablere prostifellesråd som oppveier de 
mange, sannsynlige negative konsekvensene. 

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? 

Prostifellesråd kan svekke det lokale demokratiet og engasjementet for kirken, både i 
kommunen og i det enkelte sogn: a) Slik vi opplever det, hviler den lokale politiske viljen til å 
støtte kirken økonomisk på at dette gjelder våre egne lokale kirker, og ikke en større kirkelig 
enhet, enten regionalt eller nasjonalt. Det siste er både vanskeligere å forstå og å la seg 
engasjere av, og det betyr mye for faktisk gjennomslag i lokalpolitikk. b)Prostifellesråd kan fort 
bli, eller bli oppfattet som det egentlige menighetsrådet, der den faktiske makten hviler. Begge 
deler vil være ødeleggende både for rekrutteringen til det lokale rådet og engasjementet blant 
rådets medlemmer. 

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? 

Vi ser ingen tiltak som kan redde prostifellesrådet fra disse negative konsekvensene. 

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?  

Forslaget om prostifellesråd kombinerer høy risiko for den lokale kirken, usikker gevinst og 
flere sannsynlige, negative konsekvenser. 

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 velger modell 2, der alle er ansatt i RDNK. Vi tror at det både kan styrke fellesskapet 
mellom ansatte og kirkelig samhold og samarbeid mellom ulike deler av landet. Det er også 
den eneste modellen der endringen kan sees som et løft i status for de somnå er ansatt i 
kirkelig fellesråd, og samtidig ikke oppfattes som en nedgradering av noen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør skje i et organ der både bispedømme, prosti og lokalmenighet er representert. 
I tillegg bør det være med minst en fagrepresentant for den aktuelle yrkesgruppen. 

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? 

 

 

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 

Vi velger modell 3 der rollene prost og kirkeverge videreføres, og der begge møter i et 
fellesråd med kirkevergen som daglig leder, og som rapporterer til rådet og prosten som 
medlem av rådet. Denne modellen er allerede godt innarbeidet og gjenkjennelig,og den 
ivaretar også den norske kirkes særpreg med et samspill mellom demokratisk valgte og 
geistlige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

I ledelsesmodell 3 bør kirkevergen ha administrativ/ økonomisk/ juridisk utdannelse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

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? 

Bispedømmerådet skal ansette proster og støtte soknene med 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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Nei, vi tror ikke at prostifellesrådet skal ha denne foreslåtte formålsbestemmelsen, for vi tror 
det vil etablere prostifellesrådet som det faktiske menighetsrådet og undergrave de lokale 
rådene. Prostifellesrådet bør være en videreføring av dagens fellesråd med ansvar for budsjett, 
bygninger og drift mens menighetsrådet beholder ansvaret for det kristelige liv i sognet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 
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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? 

Ja 

Ja, menighetsrådet bør ha ansvar for sin del av gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Men dette blir ikke en endring siden rådet allerede har dette ansvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja, det er naturlig at menighetsrådet har en tydelig rolle i tilsettinger. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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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 

Nei, siden vi ikke ønsker at det skal opprettes prostifellesråd. Vi tror også at prostimøte kan 
undergrave myndigheten til menighetsråd og menighetsmøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det bør ikke lages enda et kirkelig valg. det vil gjøre det kirkelige 
demokratiet utydeligere og dermed skjørere. Vi ønsker derfor en videreføring av dagens 
modell der menighetsrådene velger blant sine medlemmer til fellesrådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 
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Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Vi tror det er viktig for å bevare kontakt og et godt forhold til kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (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 
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Nei, men antall Kirkemøtemedlemmer fra hvert bispedømme kunne blitt vektet som en gjør 
ved Stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

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?  

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, 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 
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Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

2 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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 2 
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Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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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 Hval menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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: Janne Berghagen Christensen, 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?  

Vi ser ingen mulige fordeler eller muligheter med å etablere prostifellesråd som oppveier de 
mange, sannsylige negative konsekvensene. 

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? 

Prostifellesråd kan svekke det lokale demokratiet og engasjementet for kirken, både i 
kommunen og i det enkelte sokn: a) Slik vi opplever det hviler den lokale, politiske viljen til å 
støtte kirken økonomisk på at dette gjelder våre egne lokale kirker, og ikke en større kirkelig 
enhet, enten regionalt eller nasjonalt. Det siste er både vanskeligere å forstå og la seg 
engasjere av, og det betyr mye for faktisk gjennomslag i lokalpolitikk. b) Prostifellesråd kan fort 
bli, eller bli oppfattet som, det egentlige menighetsrådet, der den faktisk makten hviler. Begge 
deler vil være ødeleggende både for rekrutteringen til det lokale rådet og engasjementet blant 
rådets medlemmer. 

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? 

Vi ser ingen tiltak som kan redde prostifellesrådet fra disse negative konsekvensene. 

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?  

Forslaget om prostifellesråd kombinerer høy risiko for den lokale kirken, usikker gevinst og 
flere sannsynlige, negative konsekvenser. 

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 velger modell 2, der alle er ansatt i RDNK. Vi tror at det både kan styrke fellesskapet 
mellom ansatte og kirkelig samhold og samarbeid mellom ulike deler av landet. Det er også 
den eneste modellen der endringen kan sees som et løft i status for de somnå er ansatt i 
kirkelig fellesråd, og samtidig ikke oppfattes som en nedgradering av noen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør skje i et organ der både bispedømme, prosti og lokalmenighet er representert. 
I tillegg bør det være med minst en fagrepresentant for den aktuelle yrkesgruppen. 

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? 

 

 

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 velger modell 3, der rollene prost og kirkeverge videreføres, og der begge møter i et 
fellesråd, med kirkevergen som daglig leder som rapporterer til rådet og prosten som 
medlem av rådet. Denne modellen er allerede godt innarbeidet og gjenkjennelig, ogden 
ivaretar også den norske kirkes særpreg, med et samspill mellom demokratisk valgte og 
geistlige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

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: 

Kirkevergen ha administrativ/økonomisk/juridisk utdannelse. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

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? 

Bispedømmerådet skal ansette proster og støtte soknene med 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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Ingen kommentar 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 
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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? 

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?  

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 
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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 

Nei, siden vi ikke ønsker at det skal opprettes prostifellesråd. Vi tror også at et prostimøte kan 
undergrave myndigheten til menighetsråd og menighetsmøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det bør ikke lages enda et kirkelig valg. Det vil gjøre det kirkelige 
demokratiet utydeligere og dermed skjørere. Vi ønsker derfor en videreføring av dagens 
modell, der menighetsrådene velger blant sine medlemmer til fellesrådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 
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Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Vi tror det er viktig for å bevare kontakt og et godt forhold til kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 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 
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Nei, men antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme kunne blitt vektet som en gjør 
ved Stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

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?  

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, 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 
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Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

2 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

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 2 
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Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 4 

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? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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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 Tyristrand menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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: Arnhild Bergan Juvet, Leder Tyristrand menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Fordelene er å få hele stillinger og med muligheter for større faglig miljø. 

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 er en stor ulempe at vi ikke vet noe om prostifellesrådenes størrelse/geografi og 
demografi.Vi risikerer å få liten lokal tilhørighet/forankring. Med det liten medbestemmelse og 
beslutningsmyndighet på lokalnivå. Det er også uforutsigbart i forhold til finansieringen av 
prostifellesråd. På hvilken måte skal kommunen representeres i et prostifellesråd?Hvem skal 
være menighetsrådets representant i et prostifellesråd, dersom flere kommuner blir 
innlemmet i prostifellesrådet? 

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 gis en fleksibilitet til å tilpasse ordningen til lokale forhold. Her må kommunen gis 
muligeter til medbestemmelse i utformingen av strukturer for samhandlingen, ikke minst i 
spørsmål om gravplass. 

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?  

De ulike modellene gir vel så mange dilemmaer som den løser. Det må en grundig utredning til 
for å få innført gode prostifellesråd.I tilegg til utredningene som allerede er i gang, bør det 
settes ned et utvalg som ser spesifikt på hvordan gravplassvirksomheten skal ivaretas. 

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 1Ved modell 1 kan prostifellesrådet hente sin handleevne fra soknet.Den tydelige 
funksjonen som soknets organ kan gjøre samarbeidet mellm kirke og kommune enklere enn i 
de to andre modellene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Sikre medbestemmelse fra ansatte og soknene. 

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 

Dette er ikke et ja/nei spørsmål, modellene er mangelfullt utredet.  

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 

Alle modellene reiser flere dilemmaer og framstår lite egnet for den kirkelige virksomheten. 

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 

Etter det vi har kjennskap til er det i dagens ordning et stort problem at daglig leder i mange 
fellesråd mangler faglig ledelseskompetanse. 

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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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Daglig leder bør ha administrativ-,økonomisk- og juridisk kompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Begge begrepene er kjønnsnøytrale og har lange tradisjoner.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Dersom biskopen ikke lenger skal være arbeidsgiver for presten kan dette gi rom for en mer 
helhetlig oppfølging av det kirkelige samarbeidsfellesskapet. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskop og prost må kunne føre en til en samtaler med alle kirkefaglig ansatte og kunne 
innkallle til møter og samlinger 

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 

viser til gjeldene tjenesteordning for biskoper 

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. 1 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 1 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

1 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ha et ansvar for fordeling av ressurser til tiltak innen diakoni, 
kirkemusikk og kirkelig undervisning. Det er videre naturlig at bispedømmerådet har en 
oppgave knyttet til kvalitetsutvikling innen tjenesteområdene, godkjenningsoppgaver og 
rådgivning. 

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 

Formuleringen foreslått i Muller-Nilssen utvalget er mindre egnet da den underkommuniserer 
den rollen et eventuelt prostifellesråd vil få som arbeidsgiver, forvaltningsorgan og 
samfunnsaktør. 

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 

Viktig med lokal medbestemmelse 

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 

Kirken er lokal og vi er med på å forme den. 

 

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? 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vi er redd for at dette blir "festtaler". 

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: Med det sikres demokratiet 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Vi har ingen andre forslag 

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 kommer an på prostirådets størrelse 

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 

Fordi kommunen betaler må de få innflytelse på bruk av pengene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

 

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 

Det har vi ingen forutsetning for å mene noe om 

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 

Dette har vi ingen forutsetning for å mene noe om 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det bør være en lek i kirkemøtet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

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 

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 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

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 

Vi har nabofellesråd som er ganske små. 

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 er av den oppfatning at kirkelandskapet i landet er så varierende at beslutningstakerne må 
ta inn over seg at en del grunnleggende problemer mange steder ikke kan løses gjennom ny 
organisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Dette bør selvsagt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 



 

Tyristrand menighetsråd 

709 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dette må samene selv ta stilling 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? 

Se svaret ovenfor 

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 en høring om kirkelig organisering ikke gir andre alternativer enn prostifellesråd er et 
demokratisk problem.I dag utgjør virksomheten knyttet til gravplassmyndigheten en betydelig 
del av fellesrådets økonomi og ressurser. Vi er bekymret for at dette viktige området er 
fraværende.Kirken og gravplassmyndigheten er i dag i god symbiose og står sterkt i folks 
bevissthet. Denne samhandlingen  bør støttes og styrkes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Haug Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Åse Meier, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Vi ser ingen fordeler eller muligheter med å etablere prostifellesråd forde det som ønskes 
oppnådd med reformen - en arbeidsgiverlinje, større lokale arbeidsmiljø og bedre lokal ledelse 
kan oppnås på annen og bedre måte uten prostifellesråd, som har mangeulemper. Se 05 og 
det alternative forslaget på 10A og 07. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

a) Prostifellesråd tar bort fra lokalnivået ressurser, bestemmelsemyndighet og makt, og skaper 
distanse til det lokale, der kirken lever og formes i møtet med dagliglivet i soknet. Kirken er en 
lokal størrelse, og er best når den på alle måter er godt integrert i sitt nærmiljø. b) 
Prostifellesråd fjerner dagens fellesråd og svekker dermed det lokale kirkekontoret med å ta 
vekk funksjoner og stillinger lokalt. Prostifellesråd vil derfor bidra til det motsatte av hensikten 
med reformen, som var å styrke delokale arbeidsmiljøene. c) Prostifellesråd skaper distanse til 
egen kommune og bryter den tette kontakten og det nære samarbeidet som er i dag mellom 
kommune og fellesråd om felles mål for gode lokalsamfunn. Det er feil å trekke kirka bort fra 
sin nærhettil kommunen nå når det spesielt fokuseres på samhandling samskaping innen 
kommunen. d) Prostifellesråd svekker demokratiet fordi det baseres på indirekte valg med 
svak representasjon til det enkelte sokn. Det blir store råd (15-30 medlemmer) som må 
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arbeide gjennom arbeidsutvalg som samler mye makt på få hender med lite gjennomskuelige 
linjer tilbake til grunnplanet. e) Prostifellesråd bidrar til sterkere byråkratisering fordi mye 
makt på få hender med dårlig demokratisk kontroll gir saksbehandlerleddet stor innflytelse. f) 
Prostifellesråd vil medføre større kostnader. Prostifellesråd betyr å opprette et fjerde 
forvaltningsnivå i tillegg til de tre vi har. Det vil selvsagt medføre større kostnader og binde 
mer ressurser til administrasjon.g)Prostifellesrådet svekker menighetsrådet fordi det er 
foreslått at prostifellesrådet skal ha samme formålsbestemmelse som menighetsrådet og slik 
kan gå inn i en rolle som er overordnet menighetsrådet. Det vil være de motiverende for 
frivillighet og for rekruttering tilmenighetsrådet. Menighetsrådets suverenitet og 
virksomhetsansvar må ikke svekkes! 

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? 

Her svares det med henvisning til bokstavpunktene under svar 05. Merk at vårt menighetsråd 
svarer det samme som Hole menighetsråd i samme prosti. a-f) Det finnes ingen avbøtende 
tiltak unntatt å la være å opprette prostifellesråd. g) Prostifellesrådet måfå samme 
formålsbestemmelse og oppgaver som dagens fellesråd. Det vil sikre at menighetsrådet 
beholder det fulle virksomhetsansvaret i soknet. Fellesrådet tar seg av arbeidsgiveroppgaver, 
administrasjon, drift av kirkegårder og bygninger. 

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?  

Forslaget om prostifellesråd innebærer unødig omfattende endringer i kirken med stor 
usikkerhet om effektene. Vi kan oppnå reformens målsetninger om en arbeidsgiverlinje, bedre 
lokal ledelse og større arbeidsmiljø ved å bygge på dagens ordning og utnyttestyrkene i den. 
Det gjelder om å bygge bro mellom rettssubjektene og utnytte aksen sokn-bispedømme. 
Soknet kan styrkes på lokal nærhet. Bispedømmet kan bistå med kompetanse og fagutvikling. 
Se svare på 10A. Kritisk mot forslaget om prostifellesråd må innvendes at de urealistisk snakker 
om "større arbeidsmiljø" med prostifellesråd. Det er ikke tilfelle. I de fleste prostier er 
avstandene slik at de ansatte sjelden kan møtes fysisk. Men et slikt "større arbeidsmiljø" kan 
derimot oppnås ved at alle kirkefaglige kommer under samme faglig kvalifiserte ledelse i 
prostiet ved prosten. På samme måte må det innvendes at forslaget altfor ukritisk snakker om 
større stillinger. Deltidsstillinger for musikerne f.eks. har som regel sin årsak i at de arbeider på 
de rødedagene. Det blir ikke færre røde dager på kalenderen ved å opprette prostifellesråd. 
Større administrative stillinger kan oppnås med samarbeid mellom nabo-fellesråd. 
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Prostifellesrådet er i forslaget sluttpunkt for arbeidsgiverlinjen. Det gir opp til 
150"personalkontorer" i Dnk.  Det er for mange, de vil ha for lav kompetanse og vil ha 150 
ulike praksiser. 

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 gjør at alle ansatte i kirken har den samme arbeidsgiveren. Det skaper 
helhets- og enhetfølelse. Det er den eneste modellen som sikrer en nasjonalt forankret 
arbeidsorganisering for alle ansatte i Dnk. Arbeidsgiverfunksjoner kan delegeres til forskjellige 
nivåer i organisasjonen. En nasjonal forankring er viktig for å få tilstrekkelig HR-kompetanse for 
hele kirken. Det letter rekrutteringsarbeidet. Det sikrer helhet for arbeidstakerne og mer 
oversiktlig karrièreplanlegging. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør skje i partssammensatt organ for å sikre medbestemmelse, og som bør 
sammensettes ulikt ut fra hvilke stillinger som skal besettes, slik at kompetanse og relevante 
interesser kan ivaretas. Bispedømme skal være representert, og yte kompetanse inn i 
tilsettingsorganet. Lokal representasjon er viktig. 

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, i likhet med Hole menighetsråd, mener det er viktig å velge en modell som binder sammen 
de to rettssubjektene i kirken, bygge bro for å få hele organisasjonen til å trekke godt 
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sammen. Prostifellesrådsmodellen gjøre ikke det, den splitter mer enn denbinder sammen 
ved at sammenhenger brytes (feks. arbeidsgiverlinjen brytes på prosti nivå og går ikke lenger 
i organisasjonen, prosten er ikke lenger biskopens representant) og at det bygges skott 
mellom subjektene (feks alle som arbeider lokalt har en arbeidsgiver mens de som arbeider i 
bispedømmet og nasjonalt har en annen) .  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Denne modellen bygger på Dnk særpreg som en demokratisk styrt kirke der tjenesten med 
ord og sakrament samvirker med de folkevalgte i råd på alle nivå. Denne ledelsesmodellen 
anerkjenner alle de tr rollene; den folkevalgte lederen, den kirkefaglige lederen og den 
administrative lederen. Ledelsen i kirken bør på alle nivåer utøves som en delt ledelsesmodell 
mellomembete og råd. Bærerne av den særskilte kirkelige tjeneste har ansvar for at kirken 
formidler evangeliet. Dette innebører på alle nivåer også etledelsesansvar. I flere stillinger i 
kirken vil det være et kirkelig, teologisk element, som knutter seg til at dette en kirkelig 
stilling.Slik preses sitter i Kirkerådet, biskopen sitter i bispedømmerådet og soknepresten 
sitter i menighetsrådet, sitter prosten i fellesrådet, med et ansvar for teologisk ledelse i det 
aktuelle fellesrådsområdet. Biskopen bør ha et overordnet ansvar for teologisk ledelse og 
utvikling av de teologi-faglige elementene i alle kirkelige stillinger i bispedømmet, og med 
stiftsdirektøren som daglig administrativ leder, kan prost og fellesrådsleder samarbeide lokalt 
om fellesrådets oppgaver, og med en kirkeverge/daglig leder som gis ansvar for den 
administrative og økonomiske ledelsesutøvelse for alle stillinger. 

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 

Vårt primære utgangspunkt er at det ikke skal opprettes prostifellesråd. Vårt alternative 
forslag er at dagens fellesråd videreføres som organ for begge rettssubjektene (se 10A). Det 
som er sagt om ledelse på pkt 11, gjelder på samme måte for fellesrådeti vårt alternative 
forslag. 

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: 
Forutsatt at ledelsesmodell 3 velges, er det viktig at daglig leder har 
administrativ/økonomisk/juridisk utdannelse. 

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 

Tradisjon, kjønnsnøytrale titler.  

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? 

Biskopens rolle og ansvar er først og fremst det positive og utviklende tilsynet. Viktig at linjen 
fra sokn til biskop ikke brytes organisatorisk på prostinivå. Prosten må være biskopens 
representant og til daglig ivareta den positive utviklende del av tilsynet. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskop og prost må kunne føre en til en samtaler med alle de kirkefaglig ansatte og kunne 
innkalle til møter og samlinger. 

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 

Fordi biskopens tilsyn kan utføres friere når det ikke samtidig kan koples til 
arbeidsgiverprosedyrer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Se svaret på pkt. 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) 
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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. 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? 

Ansette proster. Støtte soknene med kompetanse og utvikling. Kirken formes og endres lokalt. 
Bispedømmerådet skal ha øye for dette, koordinere, samle og støtte. De viktigste 
arbeidsoppgavene blir da: Strategi, nysatsinger, utviklingsarbeid, personalutvikling og 
rekruttering. Bispedømmerådet må få større økonomisk selvstendighet innen de rammer som 
gis. 

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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Prostifellesrådet skal ikke ha samme formålsbestemmelse som menighetsråd eller 
formuleringer som kan undergrave menighetsrådets suverenitet. Prostifellesrådet må være en 
videreføring av nåværende fellesråd i en klar oppgave- og ansvarsfordeling med menighetsråd. 
Prostifellesrådet har budsjett, drift og anlegg. Menighetsrådet har alt ansvar for det kristelige 
liv i soknet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

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 

Vi mener mener menighetsrådet i dag har et omfattende ansvar for gjennomføring av 
gudstjenester: Drøftinger om lokal grunnordning, drøftinger om hvordan gudstjenestene skal 
formes etter sted og tid, organisering av frivillige hjelpere inn mot gudstjenestene, samarbeid 
med andre instanser, foreninger og frivillige tiltak i soknet om gudstjenestene osv. 

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 

Kirken er lokal, og ved ansettelser i de kirkefaglige stillinger er det viktig at de som sitter med 
nsvar for å forme den lokale kirke (MR) også har innflytelse på ansettelsene. 

 

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 

Siden vårt standpunkt er at det ikke skal opprettes prostifellesråd. Forslag om å også opprette 
et prostimøte understreker sterkt hvorfor ideen om prostifellesråd er en dårlig ide. Et 
prostimøte vil enda mer ta myndighet og makt bort fra soknet og lokalnivået. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 



 

Haug Menighetsråd 
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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: Vi mener at det ikke skal etableres prostifellesråd. Vanskelighetene 
med å få til en god valgordning for et slikt råd er et sterkt argument mot prostifellesråd. For 
kirkedemokratiet er svakt. Å innføre valg til enda et organ i tillegg til menighetsråd 
ogbispedømmeråd/kirkemøte, ville kompliserer kirkevalgene unødig. Vanlige velgere vil ha 
liten innsikt i hva et prostifellesråd er. For å kunne styrke kirkedemokratiet må valgene være 
oversiktlig og forståelige. Derfor må et eventuelt prostifellesråd velgesindirekte 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? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Det er helt avgjørende for å ta vare på kontakten med kommunene. Fordi kommunene 
betaler, skal de også ha innflytelse på bruk av pengene. 

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?  

Prostifellesråd må ha representasjon fra alle sokn og kommuner. Men det vil resultere i svært 
store prostifellesråd, som er et argument mot i det hele tatt å opprette det. Innflytelse for det 
enkelte sokn og kontakt med grunnplanet blir svært liten. Prostifellesråd er en dårlig ordning 
for demokratiet i kirken. 

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 
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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?  

Det er et problem ved dagens valgordning at representanter fra distriktene sjelden blir innvalgt 
i bispedømmerådet. Tilleggstemmer ved valget gis ofte på geografisk grunnlag. Det betyr at 
kandidater fra de mer tettbygde områdene får flere tilleggstemmer og dermed blir innvalgt i 
rådet. Det må lages valgregler som sikrer at også prostier med lavt folketall får innvalgt sine 
kandidater. Det kan gjøres ved å vekte tilleggstemmene ulikt for de forskjellige prostier. 

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 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet 

 

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 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

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? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Viktig med en viss jevnbyrdighet mellom små og store kommuner i et 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? 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

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 ønsker også her å slutte oss til Hole menighetsråds innspill: Kirken er en lokal størrelse. 
Kirken er etter sitt vesen en av de aller mest lokale og mest integrerte institusjoner i et 
samfunn. Snakker vi teologisk sier vi: Kirken finnes egentlig bare lokalt. Kirken er der den 
kirkelige tjeneste er, der evangeliet blir formidle med ord, sakrament, i kjærlighetens tjeneste 
mot menneskene, der er kirken. Alt annet er overbygg.Og enda tydeligere: Kirken skaper seg 
selv når hun utfører sin tjeneste. Da blirhun formet. Da endrer hun seg. Det gjør kirken til en 
unik størrelse. Kirken er ikke en produksjonsbedrift, ikke en organisasjon eller en forening som 
står der ferdig etablert på forhånd. Kirken skaper seg selv når tjenesten blir utført, når 
evangeliet møter menneskene i deres ganske alminnelige liv.Dette er den lokale kirke. Det er 
der, lokalt, at dynamikken er. Forslaget om prostifellesråd, gjør kirken mer distansert til det 
lokale. Det tar ressurser vekk fra det lokale, tar myndighet og makt bort fralokalnivået der 
prosessene foregår.Det er i presentasjonen av forslaget brukt bilde av prostifellesrådet som et 
nav i hjulet. Kirken samlet om et nav ett eller annet sted i regionen, og navet tenkt med 
sentrifugal kraft. Bildet gir helt feil assosiasjon av hva kirken er. For kreftene i kirken går 
motsatt veg. Kirken er lokal og det er der dynamikken er. Kirkens organisasjon er til for å fange 
opp det som foregår lokalt, støtte det, styrke det og bidra med utviklingsressurser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Nes menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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: Åste Bratli, 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?  

Vi ser ingen mulige fordeler eller muligheter med å etablere prostifellesråd som oppveier de 
mange, sannsylige negative konsekvensene. 

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? 

Prostifellesråd kan svekke det lokale demokratiet og engasjementet for kirken, både i 
kommunen og i det enkelte sokn: a) Slik vi opplever det hviler den lokale, politiske viljen til å 
støtte kirken økonomisk på at dette gjelder våre egne lokale kirker, og ikke en større kirkelig 
enhet, enten regionalt eller nasjonalt. Det siste er både vanskeligere å forstå og la seg 
engasjere av, og det betyr mye for faktisk gjennomslag i lokalpolitikk. b) Prostifellesråd kan fort 
bli, eller bli oppfattet som, det egentlige menighetsrådet, der den faktisk makten hviler. Begge 
deler vil være ødeleggende både for rekrutteringen til det lokale rådet og engasjementet blant 
rådets medlemmer. 

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? 

Vi ser ingen tiltak som kan redde prostifellesrådet fra disse negative konsekvensene. 

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?  

Forslaget om prostifellesråd kombinerer høy risiko for den lokale kirken, usikker gevinst og 
flere sannsynlige, negative konsekvenser. Målet om en arbeidsgiver for alle ansatte kan løses 
på en langt enklere måte (som vi kommer tilbake til i et senere punkt). 

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 tror at det både kan styrke fellesskapet mellom ansatte og kirkelig samhold og 
samarbeid mellom ulike deler av landet. Det er også den eneste modellen der endringen kan 
sees som et løft i status for de som nå er ansatt i kirkelig fellesråd, og samtidigikke oppfattes 
som en nedgradering av noen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør skje i et organ der både bispedømme, prosti og lokalmenighet er representert. 
I tillegg bør det være med minst en fagrepresentant for den aktuelle yrkesgruppen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Denne modellen er allerede godt innarbeidet og gjenkjennelig, og den ivaretar også den 
norske kirkes særpreg, med et samspill mellom demokratisk valgte og geistlige. 

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 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

I ledelsesmodell 3 bør kirkevergen ha administrativ/økonomisk/juridisk utdannelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ansette proster og støtte soknene med 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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Vi tror ikke at prostifellesrådet bør ha den foreslåtte formålsbestemmelsen, siden det vil 
etablere prostifellesrådet som det faktiske menighetsrådet og undergrave de lokale rådene. 
Prostifellesrådet bør være en videreføring av dagens fellesråd, med ansvar for budsjett, 
bygninger og drift, mens menighetsrådet beholder ansvaret for det kristelige liv i soknet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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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?  

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 

Nei, fordi vi mener at et prostimøte kan undergrave myndigheten til menighetsråd og 
menighetsmøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det bør ikke lages enda et kirkelig valg. Det vil gjøre det kirkelige 
demokratiet utydeligere og dermed skjørere. Vi ønsker en videreføring av dagens modell, der 
menighetsrådene velger blant sine medlemmer til fellesrådet. 

 

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 

Vi tror det er viktig for å bevare kontakt og et godt forhold til kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 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 
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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?  

Forholdvalg (listevalg) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, 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. 

2 

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 2 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 4 

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) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Ullerål menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Ringerike 
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: Kari Flaten, 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?  

Menighetsrådet kan ikke se fordeler eller muligheter med å etablere et prostifellesråd, da vi 
mener at en arbeidsgiverlinje kan oppnås uten å etablere enda et organ. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Menighetsrådet mener at et prostifellesråd tar bort ressurser, bestemmelsesmyndighet og 
makt fra det soknet. Prostifellesråd fjerner dagens fellesråd og vil svekke menighetenes 
nærhet til kirkekontoret. Det vil også skape distanse til kommunen, og vi redd for at distansen 
vil svekke kommunens evne og vilje til å bidra økonomisk. Flere sokn innenfor dagens prosti 
samarbeider nært på hver sine måter, og vi er redd for at prostifellesråd kan vanskeliggjøre 
slikt samarbeid. 

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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Prostifellesrådet må få samme formålsbestemmelse og oppgaver som dagens fellesråd. Det vil 
sikre at menighetsrådene beholder det fulle virksomhetsansvaret i soknene. Fellesrådet tar seg 
av arbeidsgiveroppgaver, administrasjon, drift av kirkegårder og bygninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Menighetsrådet mener at en arbeidsgiverlinje, bedre lokal ledelse kan oppnås ved å bygge på 
dagens ordning og utnytte styrkene som ligger der. Det kan være store avstander innenfor et 
prostifellesråd, og vi kan ikke se at større arbeidsmiljø oppnås når deansatte sjelden kan møtes 
fysisk på grunn av de geografiske avstandene. Det skulle ikke være mye i veien for at enkelte 
stillinger, som for eksempel kantor, kan deles i samarbeid med nabo-fellesråd, for eksempel 
for å få til større stillinger. 

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 2Menighetsrådet mener at felles arbeidsgiver for alle ansatte vil dette kunne skape 
helhets- og enhetsfølelse. Vi er opptatte av at ingen av gruppene må miste innarbeidete og 
avtalte fordeler ved endring til felles arbeidsgiver. I tillegg kan det være en mulig besparelse 
ved felles systemer som f.eks. IT, lønn, HMS, økonomi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør skje i partssammensatt organ for å sikre medbestemmelse, og som bør 
sammensettes ulikt ut fra hvilke stillinger som skal besettes, slik at kompetanse og relevante 
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interesser kan ivaretas. Bispedømmet skal være representert og yte kompetanse inn i 
tilsettingsorganet for vigslede stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Fellesrådet opprettholdes som i dag, men vil fungere som organ for begge rettssubjektene i 
kirken. Fellesrådet innstiller og tilsetter i alle stillinger også kirkeverge og prester. 
Bispedømmet er fellesrådets kompetansested etter behov. Slik sikres alle ansatte i kirken 
samme arbeidsgiver, avtaleverk og rettigheter. Mange kommuner har inngått 
interkommunalt samarbeid på flere områder, og små prostier kan følge kommunelinjene for 
interkommunalt samarbeid der hvor dette kan være tjenlig. Å følge samme retning som 
interkommunalt samarbeid, kan for eksempel bidra til at hele stillinger kan oppnås.  

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 

Ledelse i kirken bør utøves som en delt ledelsesmodell mellom embete og råd. Kirkevergen 
har sine oppgaver, og prosten sine, men avhengig av utdanning/kompetanse/erfaring er det 
den best egnede som bør være øverste sjef i vårt forslag til fellesråd, jf. punkt 12. 
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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 

Vårt primære utgangspunkt er at det ikke skal opprettes prostifellesråd. Vårt alternative 
forslag er at dagens fellesråd videreføres som organ for begge rettssubjektene. 

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: 

Daglig leder bør ha administrativ/økonomisk/juridisk utdannelse/kunnskap/erfaring. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene er godt innarbeidet i samfunnet sånn at «alle» vet at prosten er geistlig, mens 
kirkevergen er lekfolk. Titlene er kjønnsnøytrale.  

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? 

Menighetsrådet tenker at linjen fra sokn til biskop ikke skal brytes organisatorisk på 
prostinivå. Frigjort kapasitet i bispedømmet kan benyttes til faglig utvikling, 
kompetanseheving av ansatte i fellesrådene. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskop må kunne føre en-til-en samtaler med alle kirkefaglige ansatte, og invitere til møter og 
samlinger. Biskopen skal tilskynde og utvikle hva det er å være kirke i dag, lokalt der kirken 
lever og formes. 

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 

Menighetsrådet vurderer det slik at biskopens tilsyn kan utføres friere når det ikke samtidig 
kan kobles til arbeidsgiverprosedyrer. 

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 føre tilsyn med prostiene og menighetene, være rådgivere for prestene og de 
kirkelige organene innenfor bispedømmet. Som ellers i samfunnet er kirkene i endring og 
utvikling, og biskopen med sin stab skal være i front og støtte opp under utvikling. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Bispedømmet skal være representert og yte kompetanse inn i tilsettingsorganet for 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 

Korte provisitaser gir mulighet for oftere visitaser, og bedre muligheter for biskopen og 
menighetene å lære hverandre å kjenne. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet skal støtte soknene med kompetanse og utvikling, og være rådgivende 
organ for menighetene 

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 

Prostifellesråd må være en videreføring av nåværende fellesråd i enn klar oppgave- og 
ansvarsfordeling med menighetsråd. Prostifellesrådet har budsjett, drift og anlegg. 
Menighetsrådet har alt ansvar for det kristelige livet i soknet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

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 

Menighetsrådene har i dag et omfattende ansvar for gjennomføring av gudstjenester i 
samarbeid med prestene. Drøftinger om lokal grunnordning, drøftinger om hvordan 
gudstjeneste skal formes etter sted og tid, organisering av frivilling hjelpere i gudstjenestene 
skjer allerede i samarbeid med prest, kantor og diakon, og bør fortsette 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 

Ved ansettelser i de kirkefaglige stillinger er det viktig at de som sitter med ansvar for å forme 
den lokale kirken også har innflytelse på ansettelsene. Menighetsrådene kjenner menigheten 
sin best, og kan vurdere hvilke ansettelser som vil passe best isin egen kirke. 

 

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 mener at oppgavene bør være som i dag. Fellesrådet er ansvarlig for 
vedlikehold av kirker og gravplasser, samt arbeidsgiveransvar for ansatte. Dette bør fortsette, 
blant annet for et helhetlig vedlikehold og oppgradering av bygg og kirkegårder. Fellesrådet er 
også en profesjonell arbeidsgiver, men faste ansatte kontra menighetsrådene som er valgt. Vi 
må ikke glemme at kommunen som økonomisk bidragsyter, ønsker å forholde seg til en 
instans, og det er stort sett nær og stabil kontakt mellomfellesråd og kommunen. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Se kommentar i første del at punkt 24. 

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 

Menighetsrådet ønsker ikke et prostifellesråd, og som en følge av dette ei heller prostimøte. Vi 
anser dette som mer byråkrati, og lengre avstand mellom myndighet og den lokale kirken. 

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: Primært ønsker vi ikke prostifellesråd. Dersom prostifellesråd skulle 
bli den framtidige løsningen, bør det være menighetsrådene som velger representanter til 
dette rådet. Dersom man skal innføre valg til enda ett organ ved kirkevalget, er vi redd 
velgerne mangler forståelse for hva de velger. I dag er det godt kjent med valg til menighetsråd 
og bispedømmeråd, men vi tenker at valg til fellesprostifellesråd vil være uklart. 

 

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 

Kommunene er en stor økonomisk bidragsyter og de vil ønske innflytelse over hvordan 
pengene skal brukes. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Prostifellesråd må ha representasjon fra alle sokn og alle kommuner. Dette vil resultere i svært 
store prostifellesråd. Innflytelse for det enkelte sokn og kontakt med grunnplanet blir svært 
liten. Dessuten ser vi for oss at varierende kommuneøkonomi vilskape ubalanse i økonomiske 
bidrag, og det kan gjøre at alle menighetene blir tapere. Rike kommuner ønsker ikke 
nødvendigvis subsidiere fattigere kommuner. 

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 

Skal det vektes bør man følge malen som ved Stortingsvalg. Uansett, det perfekte systemet 
finnes ikke, men malen ved Stortingsvalg har vist seg å være en akseptert ordning. 

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?  

Det er et problem ved dagens valgordning at representanter fra distriktene sjelden blir innvalgt 
i bispedømmerådet. Det må lages valgregler som sikrer at også prostier med lavt folketall får 
innvalgt sine kandidater. Det kan eventuelt gjøre med å vekte tilleggsstemmende ulik for 
forskjellige prostier. Men som tidligere sagt, det perfekte system finnes ikke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, 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 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 3 
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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 

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   

Kirken er etter sitt vesen en av de mest lokale og mest integrerte institusjoner i et samfunn. 
Snakker vi teologisk sier vi: Kirken finnes egentlig bare lokalt. Kirken er der den kirkelige 
tjenesten er, der evangeliet blir formidlet med ord, sakrament, ikjærlighetens tjeneste mot 
menneskene, der er kirken.Enda tydeligere kan det sies sånn: Kirken skaper seg selv når den 
utfører sin tjeneste. Da blir den formet. Da endrer den seg. Det gjør kirken til en unik størrelse. 
Kirken er ikke en produksjonsbedrift, ikke en organisasjon eller en forening som står der ferdig 
etablert på forhånd. Kirken skaper seg selv når tjenesten blir utført, når evangeliet møter 
menneskene i deres ganske alminnelige liv. Dette er den lokale kirke. Det er der, lokalt, at 
dynamikken er. Forslaget om prostifellesråd, gjør kirken mer distansert til det lokale. Det tar 
ressurser vekk fra det lokale, tar myndighet og makt bort fra lokalnivået der prosessene 
foregår. Det er i presentasjonen av forslaget brukt bilde av prostifellesråd som et nav i hjulet. 
Kirken samlet om et nav ett eller annet sted i regionen, og navet tenkt med sentrifugalkraft. 
Bildet gir helt feil assosiasjon av hva kirken er. For kreftene i kirken går motsatt vei. Kirken er 
lokal og det er der dynamikken er. Kirkensorganisasjon er til for å fange opp det som foregår 
lokalt, støtte det, styrke det og bidra med utviklingsressurser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Andebu menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Sandefjord 
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: Jørunn Solheim Hotvedt, 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?  

Fordelen er at alle ansatte forholder seg til samme struktur og ledelse, og at vi får en 
arbeidesgiverlinje. 

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 er fare om prostifellesrådet blir hovednivået i den lokale kirken, slik at menighetene 
nærmest blir underavdelinger. 

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 2Ved å samle arbeidsgiveransvar i rettssubjektet DnK, kan en fordele ulike 
arbeidsfunksjoner nedover i organisasjonen. Det blir enkelte å få økt kvalitet, profesjonalitet 
og gjenkjennelighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Biskoper bør tilsettes av Kirkerådet, etter en avgjørende avstemning. Det bør altså bli en ren 
valgordning. Proster bør tilsettes i bisperådet. Alle andre kirkelige ansatte tilsettes i 
prostifellesrådet, også kirkevergen. . Biskopen bør delta i tilsettingen av prester, 
diakonimedarbeidere, kateketer/menighetspedagoger og kantorer/organister. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Selv om det ikke er så vanlig med en modell med to ledere, så mener vi at vi må unngå en 
proseisjonskamp mellom kirkefaglig og økonomisk adm.ledelse. Kirkevergen som 
administrator kan uansett ikke være øverste leder for kirken. 

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 

Ingen merknad 

 



 

Andebu menighetsråd 

758 
 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 
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Ingen merknad 

Vi mener at biskopen på en eller annen måte fremdeles må ha en del i arbeidsgiveransvaret. 
Uten arbidsgivermyndighet er det lite en kan gjøre når det trenges. 

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 

Det er viktig å ikke utbygge for mye byråkrati på prostnivå. Fagrådgiver bør være på 
bispekontoret. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Må ha i. Flytevest i tilsettinger av kirkefaglige tilsatte 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Heller oftere og kortere besøk, enn de sjeldne visitasene. 

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? 

Å være et strategisk organ, ogbi deles mellom Kirkerådet oglokalmenighetene. 

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 

Det bør være et støtteorganisasjon for menighetsrådene. Ordet «nav» sommer brukt i 
utredning er uheldig. Det er viktig at det er soknet som er hovedsaken. 

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 

Ingen merknad 
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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? 

Nei 

 

Det er god fordeling av oppgaven i dag 

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 god fordeling 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 

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? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

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. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

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) 

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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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 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Vesterøy sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Sandefjord 
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: Erling George B. Hohler, Leder for Vesterøy 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?  

Et prostifellesråd KAN være mer relevant. De som sitter i et prostifellesråd KAN inneha en 
større kompetanse innen økonomi, ledelse og kirkefaglighet. 

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? 

Med flere kommuner involvert i et prostifellesråd, vil det kunne bli kamp om arbeidstida til de 
ansatte. Dette vil gjøre det mindre attraktivt for kommunene å støtte mer enn de må, da 
avstanden til lokalkirker blir noe lenger. 

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? 

Ved å beholde fellesrådene vil tilknytning til kommunene bli bedre. Man kan likevel beholde en 
felles ledelse (kirkeverge+prost) som kan ha ansvar for ansettelser i alle tilhørende fellesråd. 
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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?  

Store kommuner vil påvirkes i liten grad, men man må passe på at ikke rådet blir for stort. Da 
er det bedre å splitte i flere prosti, men hvor man likevel kan samarbeide om 
ledelsesfunksjoner.Det er IKKE ønskelig å etablere et prostifellesråd fremfor dagens kirkelige 
kommunale Fellesråd Müller-Nielsen-utvalget har fokusert på arbeidsgiverlinjene, men har 
ikke vurdert tilstrekkelig konsekvensene for de økonomiske aspektene ved dagens kirkelige 
fellesråd, blant annet driftsmidler og vedlikehold av kirkebygg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Da alle bør være ansatt av samme rettssubjekt, bør modell 2 velges. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

For å holde linjene hele veien opp til bispemøtet, bør menighetsprester og andre, unntatt 
kirkeverge, som i dag er ansatt av fellesrådet, bli ansatt på fellesrådsnivå. Prost og kirkeverge 
bør ansettes av bispedømmerådet, og Biskop og stiftsdirektør ansettes av kirkerådet. Andre 
ansatte ansettes på det nivået de skal tjenestegjøre.Ved ansettelse av ledelse bør/må soknene 
ha stor gjennomslagskraft i argumentasjonen basert på kvalifikasjoner 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

JA!Arbeidsgivermyndighetene holdes på bispedømmeplanKirkevergen/Prosten blir den som i 
arbeidsgivers sted leder den daglige virksomheten  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3, da ledelsen av kirka bør være teologisk utdannet. Prost og Biskop må inneha 
tilleggsutdanning innenfor ledelse og økonomi.Samtidig bør Stiftsdirektør og kirkeverge være 
utdannet innen enten ledelse eller økonomi. Helst begge 

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 kjenner ikke til andre og relevante modeller som vil være å foretrekke, enn vår enklere 
justerte modell. 
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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: 
For likeverdighet for hele landet bør det være nasjonale krav. For prost bør dette være 
teologisk utdanning + prestetjeneste +etterutdanning i ledelse eller økonomi. For kirkeverge 
må dette være ledelse eller økonomi. 

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 

Begrepene bør beholdes, da dette er kjente begreper med relativt kjent innhold  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 
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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 

Vi stiller oss helt enige i alle tiltak  I-III Biskop/Bispedømmeråd ansetter prost og kirkeverge. 
På den måten sikres arbeidsgiverlinjen nedover i organisasjonen.  IV Fagsamlinger vil gi mer 
kompetente og inspirerte medarbeidere på alle nivåer. Dersom ikke biskopene har 
arbeidsgiveransvaret nedover i organisasjonen vil dette være vanskeligere å gjennomføre.  
V Det er ofte bedre med flere korte enn noen få lange visitaser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Som i dag, men ansetter ledelse på prostinivå. 

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, prostifellesrådet bør ikke ha noe formålsbestemmelse. 
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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: 

Fortsett å bruke Kirkelig fellesråd hvis ikke dagens kommunale kirkelige fellesråd blir beholdt. 

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 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

JA. De bør kunne sette sterke føringer for utlysningstekst og valg av kandidater. 

 

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 
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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: Enig. Ved direkte valg tror vi det er vanskelig å holde seg ajour med 
det som skjer i menigheten. Medlemmet i fellesrådet må sitte i menighetsrådet og ha god 
kjennskap til det som gjøres der. 

 

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? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Kirkelig Fellesråd bør velges fra hvert MR + kommunal representant. Dette for å sikre kobling 
til kommunene som bevilger penger. 

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) 

For bedre sammensetning bør bispedømmerådet bestå av både de Kirkelige Fellesrådene og 
kirkemøtevalgte 

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? 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?  
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For å sikre en viss teologisk vekt bør prester velges separat, men de bør også kunne stille på 
valg som alle andre. 

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 

På annet vis, spesifiser 

ETTER VALGET:Kjønnsbalansen må være minimum 30 %Prester må utgjøre minimum 10 
%Andelen under må være 30 minimum 15 % 

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 

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. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi ønsker videreføring av det kommunale Kirkelig Fellesråd som aktør på vegne av 
bispedømmerådet for å sikre tilskuddene til drift og investering. 

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 3 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 3 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

3 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Prostiene bør være områder som naturlig henger sammen og har samme identitet. De må også 
være sånn at strukturen er lett å kjenne igjen i dagens kommuner og kirkelandskap 

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? 

Prostiene bør være områder som naturlig henger sammen og har samme identitet. De må også 
være sånn at strukturen er lett å kjenne igjen i dagens kommuner og kirkelandskap 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 



 

Vesterøy sokn 

782 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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   

IKKE RELEVANT FOR VÅR DEL. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Stokke Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Sandefjord 
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: Øivind Nilsen, 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? 

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: 

Økonomi og ledelse, kirkefaglig kompetanse 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ansettelse som før med bispedømmeråd. 
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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? 

Som før 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Som før 

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 at formålsparagrafen ved å "vekke og nære" skal ligge lokalt på menighetsrådsnivå. 

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: 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Har ikke behov for prostimøte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 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? 

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 

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 i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

4 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

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 3 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 3 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 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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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?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Sandefjord menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Sandefjord 
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: Therese Bustadmo, 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?  

For Sandefjord, der prosti- og kommunegrenser er sammenfallende, er det en fordel at de 
daglige arbeidsgiverfunksjonene utøves enhetlig på prostinivået. Alle ansatte har samme 
arbeidsgiverlinje, med samme rettigheter og goder. Dette kan skape mindre konflikter innad i 
kollegafellesskap, gi en følelse av likskap, og fremme samhandling og kvalitetsheving på 
administrasjon og virksomhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det kan spesielt være ulemper i grisgrendte strøk, der kommunegrenser ikke samsvarer med 
prostifellesrådets. Lang reisevei kan være demotiverende for medlemmer, og for kommunene 
kan det være større avstand – samt potensiell kilde til uenighet – mellom bevilgning av 
kommunale midler og bruken av dem.Det er heller ikke gitt at alle arbeidsgiverfunksjoner og 
kompetanser kan legges til prostinivået, men mer hensiktsmessig legges til et høyere nivå som 
bispedømmerådene og kirkerådet. Dette gjelder f.eks håndtering av mer komplekse 
personalsaker, IT-systemer, bygg og juridiske problemstillinger. 

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? 

Utredningen selv peker på flytting av prostigrenser for å imøtekomme dette, noe som for de 
fleste vil kunne løse problemene. For noen vil det kunne være hensiktsmessig å beholde 
dagens fellesråd, men at disse i enda større grad enn prostifellesrådene søker nødvendig 
kompetanse på bispedømme- og kirkerådsnivå.Uansett er det viktig å ha fokus på en enhetlig 
kirkelig organisering som fordeler ressurser til det nivået der menighetenes behov ivaretas 
best mulig, ikke bare på prostifellesrådet som et nytt styringsnivå. 

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?  

Likskap for alle når det gjelder lover, regler, rammer og rettigheter står sterkt i vårt samfunn, 
noe vi er glade for at utredningens forslag ivaretar. Samtidig mener vi kirken står i en 
særstilling i samfunnet. RDNK innehar andre dimensjoner enn det rent«fysiske» og konkrete, 
som åndelighet, tradisjon, historie, og forvaltningen av ord og sakrament. Vi er del av en 
verdensomspennende kirke med røtter fra oldtiden, med biskopen i en særstilling som 
enhetsbærer. Det overordnede ansvaret biskopen har overkirken må ikke fjernes, men 
inkorporeres og videreføres i en ny organisasjonsmodell. Biskopen og linjen fra biskop 
gjennom prost kan ha arbeidsgiveransvar innenfor de kirkefaglige arbeidsområdene, mens 
stiftsdirektør linjen gjennom kirkevergen kan ha ansvar for administrative og praktiske 
oppgaver, samt kirkens bygninger. Menighetsrådet ønsker også å understreke at det er 
forskjeller på tjenestenes karakter innad i en stab underlagt et kommende prostifellesråd. Det 
er forskjell på en kontormedarbeider somjobber fra 8 til16 mandag til fredag, og en prest som 
kan ha en meget uforutsigbar arbeidstid med til dels ekstraordinære arbeidsoppgaver og krav 
om tilgjengelighet. Dette kan i varierende grad også omfatte kantorer/organister, diakoner, 
kateketer, trosopplærere og kirketjenere. Det er viktig at alle ivaretas i sine respektive roller. 

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?  
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Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Modell 2. Én arbeidsgiverlinje, ikke bare lokalt, men nasjonalt, betyr at alle må 
ansettes i samme rettssubjekt. Kun modell 2 sikrer dette.Modell 3 er en kompromissløsning 
som i praksis nok ikke er så ulik hvordan det fungerer nå, og vil kunne skape et a-lag og et B-
lag, med påfølgende konflikter. Modell 1 ikke aktuell, da denne i prinsippet vil kunne skape 
flere lokale kirkevarianter, med et prostifellesråd som selvstendige arbeidsgivere, der 
biskopens tilsyn og bispedømmerådets rolle er uavklart. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

I utgangspunktet bør alle tilsettinger skje i prostifellesrådet. Menighetsrådet må også sikres 
innflytelse i alle tilsettinger. Biskopen må også fortsatt være den øverste instansen som vigsler 
prester, diakoner o.l inn i sine stillinger, ved innsettelse(gudstjeneste) i menigheten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Det viktigste er ikke modellen i seg selv, men hvordan den fungerer. Den må ivareta én 
arbeidsgiverlinje – men i tillegg ivareta kirkens egenart som organisasjon. Den må sikre god 
ledelse, og en fordeling av ressurser og kompetanse dit det er mest hensiktsmessig.  

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 

Modell 3 er den beste modellen, med delt og likeverdig lederskap, men med klart definerte 
roller og arbeidsoppgaver. 

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 

I såfall en utvidelse av modell 3, der man innfører en samordnet ledelsesmodell til å gjelde 
hele RDNK; Slik kirkeverge og prost leder sammen på prostinivå, har man i soknet en 
sokneprest og en administrativt ansvarlig, i bispedømmet biskop og stiftsdirektør, og på 
nasjonalt nivå presse og kirkerådsdirektør. 

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: 
Alternativ 2; det må stilles nasjonale krav til fagkompetanse. Det bør i tillegg vektlegges 
erfaringskompetanse, kirkelig tilhørighet og personlig egnethet. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene bør beholdes da disse er kjente begreper, og det er nok endringer som det er i denne 
prosessen.  

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? 

Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

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 

Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

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 i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Helt enig i alle 5 tiltak. Biskopen er den øverste kirkelige lederen, og har åndelig tilsyn med 
kirken og dens ansatte. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og bekjennelse, 
fremme enhet, rettlede og oppmuntre, gi råd og veiledning til prester, proster og andre 
vigslede. Dette må han/hun også fortsette med. Prostivisitater vil være positivt, da flere og 
kortere visitaser kan være mer inspirerende enn få og lange. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Det samme som i dag; Vekke og nære det kristelige liv i menighetene, fremme samarbeid 
innad i bispedømmet, tilsette prester og proster, utgjøre Kirkemøtet, som er det øverste 
representative organet i DNK. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Noen ønsker kun «prostiråd», andre ønsker å beholde nåværende «fellesråd». 
«Prostifellesråd» kan virke langt og tungt, men beskriver kanskje best dets funksjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 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: Indirekte valg slik det er i dag, MR velger en representant (en fra 
hvert MR), samt kommunen utnevner en kommunal representant. MR har kjennskap til sine 
medlemmer og hvem som kan være aktuelle kandidater. Det er imidlertid viktig at det velges 
en egnet representant med evne til og ønske om å delta aktivt i prostifellesrådet, og sette seg 
godt inn i sakene. Man kan allikevel tenke gjennom måter å fremme 
prostifellesskapsrepresentasjon som et tema i valgprosessen. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

I utgangspunktet begge gruppene. Men dette er vanskelig å svare på når ikke 
bispedømmerådets- og biskopens rolle er ferdig utredet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Når det gjelder prester bør de være valgbare hvis ikke de har egen kvote. 

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 

Annet, spesifiser 

Når det gjelder prester bør de være valgbare hvis ikke de har egen kvote. 

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?  

En annen ordning. Forklar i fritekst. 

Man må tilstrebe en fornuftig balanse både når det gjelder geografi, samisk representasjon, 
kjønn, alder, geistlighet og ulike lister. 

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 

Man må tilstrebe en fornuftig balanse både når det gjelder geografi, samisk representasjon, 
kjønn, alder, geistlighet og ulike lister. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 
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Man må tilstrebe en fornuftig balanse både når det gjelder geografi, samisk representasjon, 
kjønn, alder, geistlighet og ulike lister. 

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 

Alle 3 punktene er viktige, men det er spesielt viktig å videreføre én til én relasjonen mellom 
kommunen og dagens fellesråd. I Sandefjord har vi en god dialog og relasjon, med hyppige 
møter, og dette vil vi opprettholde. 

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 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Alle disse må tas hensyn til. Legger også til naturlig samhørighet, kirkelig historie og kirkelig 
tradisjon 

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 
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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 

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   

Innspill til spm 48 spesielt, og utredningen/høringen generelt:Manglende utredning om lokal 
ledelse, forholdet mellom menighetsråd og prostifellesråd, prostigrenser, biskopens rolle og 
myndighet, og bispedømmerådets rolle er en svært stor svakhet ved utredningen. Det har 
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skapt stor frustrasjon at premissene for sentrale spørsmål er fraværende, og at svarene som 
gis her derfor kan få en betydning de ikke hadde fra avsender. Vi ber om at dette tas hensyn til 
i tolkningen av dette og andre høringssvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Bugården menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Sandefjord 
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: Linn Strømme Hummelvoll, 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?  

-Fordelen er at alle ansatte forholder seg til samme struktur og ledelse, og at vi får én 
arbeidsgiverlinjene. -Prostinivået er godt egnet til faglig utvikling for de ansatte, og til felles 
prosjekter mellom soknene i prostiet. Det er da viktig at samarbeidsprosjekter forankres i 
soknene. -Når selve tilsettingene skal skje i (prosti-)fellesrådet, vil det øke lokalmenighetens 
nærhet til presteansettelsene. 

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 er en fare om prostifellesrådet blir hovednivået i den lokale kirka, slik at menighetene 
nærmest blir underavdelinger under prostifellesrådet. Da svekkes soknet som den 
grunnleggende enheten i kirka. Vi mener det er uheldig at prostifellesrådet skal «vekke og 
nære det kristelige liv». Det er menighetsrådets oppgave. Prostifellesrådet må ikke bli et nytt 
strategisk organ, men må være et organ som skal støtte og avlaste menighetsrådene, og gjøre 
de oppgavene som soknet er for lite til å gjøre. -Avstanden mellom menighetsråd og 
prostifellesråd ville i mange deler av landet bli svært stor, og det kan svekke lokalkirken. Her i 
Sandefjord er det samsvar mellom kommune og prosti, så her vil det kunne fungere godt. Men 
vi tror ikke at prostifellesrådsmodellen vil fungere godt for Den norske kirke som helhet. -Mye 
makt i kirken blir samlet på et mellomnivå. Hvis dette nivået skal være arbeidsgiver (modell 1) 
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er det en stor risiko for at det kan utvikle seg 100 ulike småkirker innen Den norske kirke. Det 
kan svekke menighetenes bånd til Den norske kirke som fellesskap, og vi beveger oss mot en 
mer kongresjonalistisk kirke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle 
de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?  

Vi mener det er en bedre ide å beholde fellesrådene, og heller stimulere til at små fellesråd 
slår seg sammen, som i et interkommunalt samarbeid. 

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 2-Modell 2 er å anbefale. Det er denne modellen som på enkleste og mest effektive 
måte ivaretar at alle ansatte får én arbeidsgiver, samtidig som den bidrar til en 
sammenhengende kirke. Når linjene ikke stopper på prostinivå, kan konflikter løses av et organ 
over, som både har myndighet og verktøy til å gjøre det. Det vil være en stor styrke.-Ved å 
samle arbeidsgiveransvaret i rettsubjektet Dnk, kan en fordele ulike arbeidsgiverfunksjoner 
nedover i organisasjonen. Det blir enklere å få økt kvalitet, profesjonalitet og gjenkjennelighet i 
HR/rekrutteringsarbeidet i hele kirken. Bispedømmenivået kan få en tydeligere rolle enn det 
utredningen skisserer. Mange HR/rekrutterings-funksjoner kan legges hit, slik at en samler 
kompetanse, og slipper å bygge opp dennekompetansen i 100 ulike prostifellesråd. Å ha 100 
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selvstendige arbeidsgivere i en organisasjon av Den norske kirkes størrelse mener vi ikke er 
rasjonelt-Med én felles arbeidsgiver for alle ansatte i Dnk, blir det lettere å ivareta HMS og 
kravet til et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø i hele kirken. -Denne modellen kan styrke Den 
norske kirke som en attraktiv arbeidsplass. Stillingsutlysninger og søknadsprosesser kan blir 
mer gjenkjennelige på tvers av geografi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Biskoper bør tilsettes av Kirkerådet, etter en avgjørende avstemningsprosess. Det bør altså bli 
en ren valgordning. Proster bør tilsettes i bispedømmerådet.Alle andre kirkelig ansatte tilsettes 
i (prosti-) fellesrådet, også kirkevergen.Biskopen bør deltai tilsettingen av prester, 
diakoner/diakoniarbeidere, kateketer/menighetspedagoger og kantorer/organister. 

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 det ikke er nødvendig å opprette et prostifellesråd for å nå målet om én 
arbeidsgiverlinje. Det er en modell som ikke i tilstrekkelig grad passer med geografien i Den 
norske kirke. Den løser ikke problemet med for mange sokn i (prosti-)fellesrådene i de store 
byene. Modellen ser også ut til å passe dårlig i prostier med mange kommuner, mange sokn 
og store avstander. Dette like godt løses med å bevare fellesrådene, overføre 
arbeidsgiveransvaret for alle ansatte til rettsubjektet, og få en felles ledelse for alle ansatte 
på et mer fleksibelt mellomnivå.  

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 

Modell 3 er å foretrekke. Selv om det ikke så vanlig med en modell med to ledere, så mener 
vi at vi må unngå en posisjonskamp mellom kirkefaglig og økonomisk-administrativ ledelse. Vi 
trenger begge deler. I dag utnytter vi ikke det godt nok. Prosten bør være faglig leder og 
kirkevergen kan da i større grad fokusere på bygg, gravferd, økonomi/administrasjon, som er 
et stort felt.Det er en stor mangel ved utredning at den ikke tar for seg ledelse i de lokale 
stabene. I Sandefjord har sokneprestene vært stabsledere for alle tilsatte lokalt, og det er en 
modell vi mener kan videreutvikles. Det bør bare være én leder på en såpass liten 
arbeidsplass som en stab i Den norske kirke. Men det trengs da mer administrativ støtte enn 
mange menigheter har i dag (sekretærstillinger). Menighetsrådene kan da også få tilført 
skikkelig saksbehandlerstøtte, noe mange mangler i dag. Det vil styrke og profesjonalisere 
menighetsrådene. 

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 

Ingen merknad 



 

Bugården menighetsråd 

818 
 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Vi mener at biskopen, på en eller annen måte, fremdeles må ha del i arbeidsgiveransvaret, i 
alle fall for kirkefaglige stillinger. Uten arbeidsgivermyndighet er det lite en kan gjøre når det 
trengs. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Inspirere menighetene og de frivillige, følge opp de ansatte. Komme oftere på besøk, ha 
tettere kontakt enn den tradisjonelle visitasen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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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? 

Å være et strategisk organ, og bindeledd mellom Kirkemøtet og lokalmenighetene. Ansette 
proster.Med et sterkt prostifellesråd kan det synes vanskeligere å finne meningsfulle oppgaver 
for 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? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Ingen kommentar 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Forstår ikke spørsmålet! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ja, som et 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?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Det er uheldig at et så viktig organ er indirekte valgt. Men vi kan helles ikke ha valg til mer enn 
to organer i kirkevalget. En mulighet er at velgerne kan krysse av hvem på menighetsrådslista 
de vil ha inn i (prosti-)fellesrådet. Da blir det et mer direkte valg. 

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? 

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 

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 
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Vi mener det er en god ordning, som er i samsvar med samvirket embete/råd, som er 
gjennomgående i styringen av Den norske kirke. Hvis vi samtidig avvikler ordningen med en 
egen kvote for lek kirkelig tilsatte tydeliggjør vi at ingen av disse gruppene er 
«ansattrepresentanter» i kirkedemokratiet. Prestene er der som representanter for tjenesten 
med ord og sakrament. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja, denne ordningen er mer pragmatisk begrunnet, med at en ikke ville at ansatte skulle «ta» 
plasser fra vanlige leke medlemmer. I dag bytter mange ansatte i kirka gjerne jobb, og velger å 
jobbe perioder utenfor kirka. Da må de fratre vervet, og Kirkemøtet mister dyktige 
medlemmer. Vi tror ikke det er et stort problem at det blir for mange ansatte i Kirkemøtet. 
Dette må nomineringsgruppene ta hensyn til når de setter opp valglister. 

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 
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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 

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 
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Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 
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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? 

Verken eller 

Noen steder passer det bra, andre steder ikke. 

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? 

Prostiene bør ikke blir særlig mindre enn i dag. 

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 Høyjord menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Sandefjord 
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: Tore Næss, nestformann 

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 er at alle ansatte forholder seg til samme struktur og ledelse, og at vi får en 
arbeidsgiverlinje- Prostinivået er godt egnet til faglig utvikling for de ansatte, og til 
fellesprosjekter mellom sognene i prostiet 

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 ingen ulemper 

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?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Det er denne modellen som på enkleste og mest effektive måte ivaretar at alle 
ansatte får en arbeidsgiver. Med en felles arbeidsgiver for alle ansatte i DNK, blir det lettere og 
ivareta HMA kravet til et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø i hele kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Biskopen bør ansettes av kirkerådet. Prosten bør tilsettes i bispedømmerådet. Alle andre 
kirkelige ansatte tilsettes av prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3 er å foretrekke.Selv om det ikke er så vanlig med en modell med to ledere, så mener 
vi at vi må unngå en posisjonskamp mellom kirkefaglig og økonomisk administrativ ledelse. Vi 
trenger begge deler. I dag utnytter vi ikke det godt nok. Prosten børvære øverste faglig leder 
og kirkevergen kan da i større grad fokusere på bygg, gravferd, økonomi/administrasjon som 
er et stort felt. Kirkevergen som administrator kan uansett ikke være øverste leder for kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 
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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 

Prost og kirkeverge er gode titler som kan videreføres  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Vi mener at biskopen på en eller annen måte fremdeles må ha del i arbeidsgansvaret, iallefall  
for kirkefaglige stillinger.Uten arbeidsgivermyndighet er det lite en kan gjøre når det treng. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Som i dag og gjerne litt mer uformelt 

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 

Samarbeidet har er viktig 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 1 

Vi anser det som viktig 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 1 

Viktig at biskopen har innflytelse i tilsettinger av kirkelige ansatte 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

1 

Mener at dette er viktig 

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 
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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? 

Å være et strategisk organ, og bindeledd mellom kirkemøte og lokalmenighetene. Ansette 
proster 

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 det bør være et støtteorgan for menighetsrådene. Ordet NAV som er brukt i utredningen 
er også uheldig. Det er viktig at det er sognet som hovedsaken, prostifellesrådet støtter og 
ivaretar oppgaver som er for store for sognet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Vi skjønner ikke spørsmålet 

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?  

Nei det er en god fordeling av oppgavene i dag 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

God fordeling av oppgavene i dag 

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 

Nei det mener vi blir å overprøve prostifellesrådet 

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 mener det er riktig og viktig 

 

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 møte- og talerett 

Viktig med samarbeid med 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) 

Vi mener det er de riktigste metoden 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vi men det er en god ordning 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 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? 



 

Høyjord menighetsråd 

841 
 

 

 

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 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Skjee menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Sandefjord 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: Åse Svensson, 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?  

Større enheter gir større muligheter for flere søkere.Samle fellestjenester på et sted, bedre 
utnyttelse av kompetanse bl.a.Vi i Sandefjord prosti er der, så det vil ikke utgjøre noe forskjell 
for oss. 

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 tenker at det er behov for et nivå over prostifellesrådet, at linja fortsetter. Viktig i forhold til 
konflikter f.eks.Identitet - kan være en utfordring hvis nivået blir for langt unna. 

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?  

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? 

Mange tanker og stor diskusjon, men ingen konklusjon 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Det viktigste er ikke modellen i seg selv, men hvordan den fungerer. Kirkerådet må kunne 
levere Kirkemøte en modell som ivaretar en arbeidsgiverlinje, kirkens egenart som 
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organisasjon, god ledelse og en allokering av kompetanser og ressurser på det nivåeti 
organisasjonen det er hensiktsmessig å plassere dem.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

3 stk stemte for modell 2 - Bør være tydelig hvem som er øverste leder, men viktig å avklare 
roller og ansvar.4 stk stemte for modell 3 

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: 
Tydelige krav til utdanning innen ledelse og økonomi.Egnethet er viktig.Verdibasert 
ledelse.Kirketilhørighet nødvendig. 
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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?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Begrepene er godt innarbeidet og bør fortsette.  

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. 

5 

 

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 

 

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 



 

Skjee menighetsråd 

848 
 

 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Det bør jobbes videre med et nivå mellom prostifellesråd og kirkeråd, bør avklares hvilke 
ansvar biskop og bispedømmeråd skal ha. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Prostiråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Tydeliggjøre rollen, sikre og formalisere en medbestemmelse gjennom representasjon. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ja, med full stemmerett 

Det fungerer fint hos oss i Sandefjord. 

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? Nei 

En stemte for alternativ 1Seks stemte for alternativ 3 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Bør utredes mer, vi hadde ulike synspunkter på dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 
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Usikre, bør utredes mer. 

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 

Usikre, bør utredes mer. 

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 

Alt henger sammen, og når bispenivået er uavklart, blir dette også vanskelig å svare på. 

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 
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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. 

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? 

Svært hensiktsmessig 

Ut fra hvordan vi har det i Sandefjord prosti, så fungerer det veldig bra. 

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 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

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 har pekt på at flere ting bør utredes mer, men vi ønsker ingen topptung kirke med mange 
tunge nivåer. Det som bestemmes må fungere. Og for menighetsrådet er det viktigste fokus 
egen menighet og at det er nok ressurser til at vi kan være kirke for folki soknet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Nøtterøy menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Tunsberg 

Prosti:  

Tønsberg domprosti 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ellen E. Wisløff, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?  

Det kan lette samarbeidet, med felles retningslinjer, helhetlig ledelse og strategisk fokus. Det 
kan gi en stor nok administrasjon til å dekke arbeidsområdene, ivareta det arbeidsrettslige 
spørsmål og forvalte gravferdsoppgaver. Større fagmiljøer både administrativt og faglig. Rom 
for mer spesialisering og samarbeid. Menighetenes arbeid administrativt og faglig kan også 
styrkes. 

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 rådet blir for stort: Lokal tilhørighet er viktig.  Avstand til de lokale menighetene og 
oppgavene som skal løses må ikke være for stor.  Veien til administrasjonen, faglig fellesskap 
og samarbeid i menighetene kan bli for lang. Forskjell i kultur, satsingsoppgaver og 
samhandling mellom rådene kan bli krevende. Tilhørighet og opplevelsen av den lokale kirken 
kan svekkes. Styrker ikke den lokale kirken slik utgangspunktet skulle være. Krevende å 
profilere kirken i prostiet med mange små og store enheter. Rekruttering til og oppslutning om 
kirkelige valg er i dag krevende, med et nytt justert prostifellesråd kan oppgaven bli for store, 
slik at rekrutteringen blir enda vanskeligere. Samarbeidsmuligheter med kommunene blir 
vanskeliggjort, dette er detmest krevende og risikofylte både i forhold til budsjettsamarbeid og 
kirken som samfunnsaktør i hver enkelt kommune. Relasjonen mellom kirken og kommunen 
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må ikke svekkes. Det er også krevende med forskjellige tjenesteytingsavtaler i de aktuelle 
kommunene,dette kan også bidra til svekket økonomi. 

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? 

Dagens prostier er lite hensiktsmessige. Noen kommuner og fellesråd er så små at det er 
behov for tiltak og nye samarbeidsformer som bedrer administrasjon og faglige 
satsingsområder, andre er for store med flere prostier i samme kommune.  Det må finnes 
andre og lokale muligheter for bedre samarbeid og ressursutnyttelse i disse tilfellene. Nylig 
sammenslåtte kommuner er i en særstilling. De fleste vil være store nok til å ivareta 
arbeidsgiveransvaret og lede menighetenes arbeid. Færder kirkelige fellesrådhar vært gjennom 
en sammenslåingsprosess administrativt og faglig, og er fortsatt i etableringsfasen. Vi skal 
etablere gode samarbeidsrelasjoner og utvikle en kultur for å tjene den lokale kirken på best 
mulig måte.  Denne prosessen er enda ikke ferdig. Pandemien har også satt evaluering og 
justeringer i organisasjonen «på vent». Opprettelsen av kommuneoverskridende 
prostifellesråd må være basert på frivillighet. Samarbeid med kommunene må være avklart. 

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?  

En velfungerende rådsstruktur må være «nært nok og stort nok».  Nært nok til den lokale 
kirken, til å være et reelt styringsorgan med samarbeid mellom rådene, stort nok til å ha 
administrativ og faglig kapasitet til å løse oppgavene. Samarbeid mellom menighetsrådene i et 
fellesrådsområde er viktig for å utnytte faglig kapasitet og arbeidsfordeling på en god måte.Vi 
ønsker en organisering som gir kirken fortsatt mulighet til å ivareta oppgaven som 
gravplassforvalter. 

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?  
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Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Nøtterøy menighetsråd foretrekker modell 1. Virksomheten bør henge sammen med 
arbeidsgiveransvaret. Det er nært den lokale kirken, der de fleste er ansatt fra før. Justert 
prostifellesråd henter sin rettslige handleevne fra soknet.  Alle får samme arbeidsgiver. Nært 
nok til å samarbeide med kommunen om felles satsingsområder, ivareta kirken som 
trossamfunn og samfunnsaktør, ivareta kirkebygg og gravferdsforvaltning. Modellen 
understøtter lokalkirken/menigheten som bærer av kirkens samlede oppdrag. Modell1 kan 
videreutvikles. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Opprettholde Kirkelig administrasjonsutvalg der prest/prost også tiltrer i tilsettingssaker. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

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  
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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 viktig å ha både faglig og administrativ ledelse i et justert prostifellesråd. 
Lederstrukturer og forståelsen av dem i kirkelig sammenheng bør drøftes videre. Kirken har 
bruk for en kompetent faglig ledelse som ivaretar alle oppgaver som arbeidsgiver og en 
kompetent faglig ledelse for å ivareta det kirkelige oppdraget.  Avveining om hvem som skal 
være «daglig leder» med det daglige ansvaret bør vurderes i forhold til alle oppgavene, både 
kirkefaglige, administrative, drift av barnehager og gravplassforvaltning. Kirken har også 
demokratisk valgt ledelse. Samhandling, avgrensning og rolleforståelse mellom 
ledelsesnivåene bør videreutvikles og tydeliggjøres. 

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? 

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 
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen bør fortsatt ivareta den teologiske forankringen i alle ledd i kirken.  Biskopen bør 
frigjøres til inspirasjon, faglig utvikling og kompetansehevende tiltak, tilsyn oppfølging og 
veiledning av alle faglige stillinger og menighetene. 

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 er viktig for å sikre teologisk kompetanse i tilsettinger og tilsyn med kirkens lokale 
arbeid 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 
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Bispedømmerådet bør fortsatt forvalte statlige tilskuddsmidler, være et strategisk organ, i 
forhold til regionale satsingsområder. Samhandle med justerte prostifellesråd, lytte til og bidra 
til oppfølging av deres arbeid. 

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: 

Prostifellesråd som navn kan være krevende å forstå i kirkelig struktur, det er derfor ikke et 
godt nok navn. Vi forventer at prostiene justeres. Ingen konkret forslag til navn 

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, det vil gi en nærhet til gudstjenestelivet, det viktigste samlingsstedet for trossamfunnet. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vi mener at det kan være fint, med et årlig prostimøte som inspirasjon og fellesskap. Det må 
ikke være et organ med formell myndighet.  Det er krevende med legitimitet og sammenheng i 
beslutningslinjer og forvaltningslinjer. 

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: Enig! Et eventuelt prostifellesråd bør velges av menighetsrådene. 
Det er nødvendig når dette rådet skal overta oppgraver fellesrådet har i dag. Rådet opptrer på 
vegne av menighetsrådene. Sammenheng mellom rådene er avgjørende viktig. 

 

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 
Alle menighetsråd skal være representert med minimum en representant. Det kan vurderes 
videreføring av dagens regler med to representanter hvis det er få råd som skal representeres. 
Det kan også vurderes representativitet mellom store og små råd, skal hvert råd ha lik 
stemmerett uansett størrelse? Skal råd som representerer 500 medlemmer og 20000 
medlemmer ha lik stemmerett ? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 
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.Det bør være kommunal representant i rådet for å bidra til å ivareta sammenheng og 
samarbeid. Vedkommende bør ha 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 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Det er viktig å etablere en god forbindelse mellom kirken lokalt og bispedømmerådene. 
Forslaget om at et medlem fra prostifellesrådet skal være medlem vil bidra til dette. Dette 
medlem er ikke medlem av kirkemøtet.  Det kan imidlertid medføre rekrutteringsutfordringer 
med såpass mye gjennomgående representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

. Både prester og leke tilsatte bør kunne være valgbare på lik linje med andre til kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

. Både prester og leke tilsatte bør kunne være valgbare på lik linje med andre til kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

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 
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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. 

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 

Beholde 1:1 relasjon mellom prosti og kommune.  Ved kommuneoverskridende fellesråd bør 
driftsbudsjett også skilles ut slik at hver kommune vet hva de tildeler i driftsmidler og til hvilke 
formål. 

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 4 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 2 

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? 

Sammenslåtte/mellomstore kommuner må vektlegges spesielt i forhold til størrelse, den 
prosessen de har vært gjennom og de endringer en ny eventuelt ny sammenslåing vil medføre 
med virksomhetsoverdragelser kultur og relasjonsbygging. 

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 

Dagens prosti er svært lite hensiktsmessig for oss. Nøtterøy menighet hører til i Færder 
kirkelige fellesråd. Vi er med i Domprostiet. Ved en eventuell sammenslåing vil det bli det nest 
største prostiet i bispedømmet.  Prostiet har i løpet av de siste årene gått fra å bestå av fire 
kommuner til to. Prostiet består av en stor kommune, Tønsberg med 55.000 innbyggere og 9 
sokn, og en mellomstor kommune Færder, ca. 30.000 innbyggere og 5 sokn. I Færder er det i 
tillegg ca 3000 hytter og befolkningen i vårt område øker betraktelig i sommermånedene. 
Begge kommunene har nylig vært gjennom kommunesammenslåing. Fellesrådene har i dag 
forskjellige administrative avtaler med kommunene. Ulike avaler vil bli krevende og 
utfordrende med en sammenslåing, og vil også kunne føre til økte kostnader. Det blir 
utfordrende å opprettholde den nære relasjonen som vi nå har med kommunene både i 
forhold til administrative løsninger, kirken som samfunnsaktør og mulighet for å ivareta 
kulturarv og viktige satsingsområder.Dersom dagens prosti skal utgjøre et prostifellesråd vil 
det oppleves som for stor avstand til administrasjonen.  Menighetsrådene har forskjellig kultur 
for samarbeid og nærhet til fellesrådene i de to kommunene. 

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? 

Færder kirkelige er et fellesråd i en kommune med ca. 30.000 innbyggere. Vi opplever at vi har 
en administrasjon som er stor nok, med kompetanse til å håndtere arbeidsgiveransvaret. Nær 
nok til menighetene, frivillige og kommunen til å ivareta oppgavene på en kompetent og 
effektiv måte.Fordelene ved kommuneoverskridende fellesråd vil ikke veie opp for mulige 
ulempe. Lokal forankring er avgjørende viktig for utviklingen av e godt menighetsliv og 
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engasjement i folkekirken. Vi er avhengige av stor frivillighet for å være en inviterende og åpen 
kirke. 

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   

Nøtterøy menighetsråd er enig i at prostifellesrådet bør få en formålsbestemmelse som 
foreslått. Formålet oppfattes som en intensjon og en retning, ikke en overstyring.Det gir en 
tydelig forpliktelse og forankring for rådets arbeid og sammenheng mellom rådene. 
Bevilgninger, administrative tiltak skal komme det kirkelige arbeidet lokalt til gode. Det gir en 
god sammenheng når alle råd har samme formål.  Administrasjon kan ikke frikobles fra 
«oppdraget». Vi har i dag mange eksempler på at menighetsråd ikkeopplever fellesrådet som 
støttende, men heller konkurrerende og fjernt.  Dette må vi unngå. Vi opplever at fellesrådets 
forpliktelse til å sørge for samarbeid mellom rådene blir godt ivaretatt hos oss, vi har etablert 
et uformelt organ, lederforum, med alle menighetsrådsledere, kirkeverge, prest og 
administrasjonssjef, det oppleves som strategisk riktig og ivaretakende for rådsledernes 
arbeid.( Det var ikke rom for å legge inn denne begrunnelsen i spørsmål 20.Det er behov for en 
forenkling og tydeligere sammenheng i kirkens organisering.  Nærhet og samarbeid med 
kommunen er viktig for identitet og tilhørighet, vi har etablert gode samarbeidsrelasjoner til 
kommunen som det er viktig å ivareta. Vi opplever derfor kommuneoverskridende 
prostifellesråd som enrisiko for de oppgaver vi skal ivareta. Det kan også være krevende når 
det gjelder å rekruttere til frivillighet og rådsstruktur.  Det må være mulig å finne fleksible 
løsninger lokalt.Vi forventer at en eventuell overgang til prostifellesråd vil være gjenstand for 
lokal involvering og demokratisk forankring. Det kan være nødvendig og ønskelig med tettere 
felles organisering av fellesråd som blir kommuneoverskridende, men det er ikke ønskelig for 
oss ut fra vår situasjon i Færder. Vi er en sammenslått kommune med ca. 30 000 innbyggere, 
Vi har en kompetent stab som kan forvalte arbeidsgiveroppgaver og ledelse av oppgavene på 
en kvalifisert måte. Vi har i sammenslåingsprosessen lagt mye arbeid i å innarbeide kultur, nye 
relasjoner og samarbeidsrutiner.  Denne prosessen er enda ikke ferdig.  Det er lite motivasjon 
for å gå i gang med en ny prosess.Vi ønsker å videreføre og videreutvikle faglig og 
administrativt samarbeid i Domprostiet.Dersom prostifellesrådsmodellen skal gjennomføres 
bør domprostiet deles ogvi bli eget prosti. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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