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Høringssvar fra Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - høring om 
ny kirkelig organisering - Müller Nilssensutvalgets utredning  
 
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet viser til brev 27. august 2021 fra Kirkerådet til alle landets 
kommuner vedrørende høring om ny kirkelig organisering. Høringsfrist for offentlige høringsinstanser er 
15. oktober. 
 
Om høringssaken 
Høringen handler om organisering av Den norske kirkes virksomhet lokalt. Den norske kirke ønsker 
involvering fra offentlige høringsinstanser for å legge til rette for en kirkelig organisering som gir 
legitimitet for ordningen med offentlig finansiering og samtidig kan bidra til at Den norske kirke kan 
oppfylle sitt mandat som folkekirke, gravplassmyndighet og folkekirke.  
 
I dag har ikke alle de som arbeider lokalt i kirken samme arbeidsgiver. Dette har flere utfordringer, som 
omtales i høringsnotatet. Kirkerådet har besluttet målsetninger og mandat for det videre arbeidet. 
Mandatet forutsetter en utredning med utgangspunkt i mulige løsninger knyttet til et nytt felles kirkelig 
organ på prostinivå, der dette organet kan utøve arbeidsgiverfunksjoner for alle som arbeider i den 
lokale kirken.  
 
Müller-Nilssen-utvalgets rapport foreslår å etablere felles kirkelige organ på prostinivå (prostifellesråd), til 
erstatning for dagens kirkelige fellesråd. Disse prostifellesrådene skal være arbeidsgiverorgan for alle 
som arbeider lokalt i kirken og vil normalt ha en struktur på tvers av kommunestrukturen. Kirkerådet 
ønsker tilbakemeldinger på dette forslaget generelt og særlig hvordan det vil påvirke samarbeidet 
mellom kommune og kirken.  
 
Kirkerådets framhever følgende sentrale punkter fra arbeidet:  
• Soknene skal bestå og virksomheten i soknet skal styrkes.  
• De kirkelige fellesrådene på kommunenivå foreslås erstattet av kirkelige fellesorganer på prostinivå 

(kalt prostifellesråd). Det må arbeides videre med en ny prostistruktur.  
• Kommunene får ikke flere organer å forholde seg til enn i dag, soknet vil fortsatt ha to representative 

organer - menighetsråd og prostifellesråd. 
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Alle modeller som er belyst i rapporten, forutsetter at prostifellesrådets virksomhet skal finansieres med 
både statlige og kommunale tilskudd, i tråd med trossamfunnsloven. Den enkelte kommune har etter 
trossamfunnsloven et finansieringsansvar for den lokale kirke i kommunen. Forslaget er at dette vil 
forvaltes av et felles nivå, som de fleste steder vil være kommuneoverskridende. Kommunens tilskudd vil 
imidlertid fortsatt gå til den lokale kirke, og det nye kirkelige organet vil etter forslaget ha et en-til-en 
forhold til hver enkelt kommune. Et nytt mellomnivå vil, uavhengig av arbeidsgivermodell, måtte sikre 
gode prioriteringer og effektiv bruk av ressursene for å understøtte god økonomiforvaltning. God og 
transparent økonomistyring og -rapporteringer er viktig både for de som finansierer kirken og for kirkens 
eget arbeid med kontinuerlig forbedring til beste for alle. Hvordan fremtidig økonomistyring og 
rapportering skal foregå i en prostimodell vil bli utredet videre. 
 
Byrådsavdelingens merknader 
Byrådsavdelingen har ikke merknader til hvordan kirken organiserer sin virksomhet, og forutsetter at 
virksomheten tilrettelegges slik at kommunens finansieringsansvar kan ivaretas på en praktisk og 
hensiktsmessig måte. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elisabeth Storaas Heggen Grete Cecilie Knudsen 

kommunaldirektør seksjonssjef 
 
 
 
 
 


