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HØRING - NY KIRKELIG ORGANISERING - SVAR FRA HERØY FELLESRÅD OG 

MENIGHETSRÅD 
 

HØRING - NY KIRKELIG ORGANISERING 
 
Herøy kirkelig fellesråd har i møte 1.10.2021 vedtatt et kort høringssvar vedrørende høring ny kirkelig organisering. 

Vedtak lyder: 

 

«Herøy kirkelig fellesråd ber Den norske kirke å ikke gå videre med planene om oppretting 

av prostifellesråd. En slik modell vil svekke kontakt og finansieringsvilje hos den enkelte 

kommune».  

 

Fellesrådet har drøftet den nye prostifellesrådsmodellen. Herøy hører inn under Nordre Helgeland Prosti som 

innbefatter kommunene (Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy).  

I tillegg vet vi at Vefsn har ytret ønsker om å bli tilsluttet dette prostiet. 

 

Det geografiske område er stort og komunikasjonene er kompliserte. Kirken lokalt har mange eiendommer og bygg i 

alle kommunene, ulik standard på disse, mange ansatte med ulike stillingsstørrelser og innhold i stillingene, ulikt 

forhold til kommunene rundt og samt at samarbeidsforholdet mellom kommunene ikke alltid har vært like godt.  

 

Skal Herøy menighet administreres fra f.eks Alstahaug eller Vefsn vil en ikke oppleve lokale tilhørighet, og samme 

vilje til drift og investeringer fra finansieringskilde som en har i dag.  

 

Herøy kirke og gravplassene i kommunen, er i god tilstand, da kommunen har brukt betydelige midler på disse. 

Kapasitet og standard på tjenestene er gode i Herøy.  Herøy kommune vil nok  ved en eventuell etablering av 

prostifellesråd, vurdere å benytte lov om gravplasser sin mulighet til å overta gravplassdriften selv. Det vil svekke 

prostifellesrådets finansiering og gi kommune mulighet til selv å styre gravplassforvaltningen, som i sin tur vil svekke 

den lokal økonomien i kirka. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Oddrun S Dahlheim     Bård Grønbech 

Leder avHerøy  kirkelig fellesråd    Kirkeverge i Herøy 

 

 
 


