
Innledende spørsmål 
 

01. Navn på høringsinstans 

Vardø kirkelig fellesråd 

02. Type høringsinstans 

a. Menighetsråd 

Hvor mange medlemmer i soknet?  

0-2000 / 2 001-10 000 / Over 10 001 

b. Fellesråd 

For menighetsråd og fellesråd:  

Hvilket bispedømme / Hvilket prosti   

Nord-Hålogaland bispedømme / Varanger prost 

Hvor mange sokn er det i fellesrådsområdet? 1 

Hvor mange ansatte er det i fellesrådet (heltids- og deltidsstillinger)?  

Kirkeverge 100%, Kirketjener-/gårdsarbeider 50/50%, Organist 70%, 

Trosopplærer 20%,  Graver 8%. 

Hvor mange prester har sitt tjenestested i sokn i fellesrådsområdet?  

1 prest i 70% stilling 

 

03. Kontaktperson hos høringsinstansen  

Gunn Jøran Farstad, Kirkeverge / kirkeverge@vardo.kirken.no 

 

 

 
 



Høringsspørsmål til utvalgets ulike forslag 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 
Kirkerådet ønsker høringsinstansenes synspunkt på «grepet» med å etablere 

kommuneoverskridende prostifellesråd til erstatning for dagens kirkelige fellesråd, der 

prostifellesrådene vil være arbeidsgivere for både dagens fellesrådsansatte og menighetsprestene:  

04. 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?  

Vardø menighet ser ingen fordeler med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå 

der prostifellesråd skal være arbeidsorgan 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 de som arbeider lokalt?  

Risikoen for enda dårligere kontakt med kommunen – det har vi ikke råd til i det lokale 

arbeidet. 

06. Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser ved å etablere 

kommuneoverskridende prostifellesråd?  

Vi ser ingen mulige tiltak som kan redusere eventuelle uheldige konsekvenser ved å etablere 

kommuneoverskridende prostifellesråd 

07. 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 bare ulemper ved prostiråd. Dette overstiger mulig gevinst ved at alle har samme 

arbeidsgiver. 

 

 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

2. Biskopens rolle 
15. Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke 

 biskopenes tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd?  

 Vardø menighet ønsker ikke noe prostiråd.  

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 

ivareta sin leder- og tilsynsrolle?  

Vi ser at i dagens situasjon kan det være nyttig å øke kompetansen på konfliktløsning hos 

biskopen. 



 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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 av modellene passer for en ett-sokns menighet. 

-Ikke mulig å endre på geografien. Det vil bli for langt og ta for mye tid å reise for å delta i 

prostiråd. Været er ofte en utfordring her øst. 

*****    -Vi trenger kontakt  til kommunen. 

-Prostiråd blir ekstra kostnad for Den norske kirke. 

-Vi har behov for lokal kirkeverge i den daglige driften av kirke og gravferdsdrift. 

-Vi ønsker ikke et nytt administrasjonsnivå hvor prester kan bli ansatt i administrativ stilling. Vi vil 

ha prester ansatt i de lokale menighetene i Den norske kirke! 

 

Vårt menighetsråd har tidligere gitt sin tilslutning til Balsfjord og Malangen menighetsråd. 

-Prostifellesråd er av-demokratiserende.         
-Prostifellesråd svekker soknets stilling  
-Prostifellesråd fratar soknet og folkevalgte rådsmedlemmer oppgaver 
-Prostifellesråd betyr maktkonsentrasjon hos daglig leder 
-Prostifellesråd øker byråkratiseringen 
-Prostifellesråd svekker kommunens betalingsvilje 
-Prostifellesråd kan frata kirken gravplassforvaltningen 
-Prostifellesråd kan ødelegge kirkeøkonomi 
 

JA til kirkelig fellesråd – NEI til prostifellesråd!! 

Vi synes forslaget er vanskelig og virker uferdig. 
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