
Ny organisering i DNK 

Menighetsrådet i Fornebulandet menighet (Oslo bispedømme) har drøftet saken om ny organisering 
i Dnk. Notatet nedenfor inneholder våre hovedsynspunkter. 

I tillegg har vi svart på en del av spørsmålene i spørreskjemaet som er knyttet til høringen. Se eget 
vedlegg. 

Forslag til høringsuttalelse fra Fornebulandet menighet 

1. Vi ønsker ikke innføring av en ordning med prostifellesråd (PFR) i Dnk. 
Bakgrunnen for dette er en avstemning i vårt menighetsråd som fikk følgende resultat:      
1 støttet innføring av PFR, 5 stemte imot innføring av PFR og 1 stemte blankt. 
Vi mener flere modeller enn forslaget som inneholder innføring av PFR, bør utredes og bli 
gjenstand for en høringsuttalelse. 

 

 
2. Vi støtter at alle ansatte i Kirken har en/samme arbeidsgiver. 

Alle ansatte i kirken bør være i samme arbeidsgiverlinje. Vi ser behovet for å styrke 
samarbeidet, og også for alle ansattegrupper. 

 

 
3. Kirken må få være kirke. 

En ny organisering i Dnk må ivareta Den norske kirkes egenart som kirke. Dette innebærer 
en særlig vektlegging av fagteologisk kompetanse, både for å ivareta denne type faglighet og 
fremtidig rekruttering. Kirkefaglige stillinger bør ledes av en leder med kirkefaglig 
kompetanse, - av biskopen /et organ under biskopen. 

 

 
4. Vi går inn for at Kirken skal være nasjonal i betydningen av at alle ansatte ansettes i retts- 

objektet Dnk. 
Dette styrker enheten i Kirken og motvirker ulik praksis knyttet til Kirkens virksomhet.  

 

 
5. Vi ønsker prostigrenser som er identiske med kommunegrenser.  

Vi er redd kommuner ikke vil ønske å finansiere tiltak i prosti som omfatter flere/andre 
kommuner. 

 

 
6. Vi ønsker oss en modell som styrker lokalmenighetens rolle og prioriteringer. 

Kirkelovens § 9 sier at «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan 
gjøres for å vekke og nære det kristelige liv..». Vi ønsker en modell som ikke flytter 
beslutningsmyndighet bort fra det lokale til prostinivået. 

 

 
7. Det er svært viktig å sikre en kirkefaglig tyngde i en ny organisering i Dnk.            

Dersom det vedtas en modell med Prostifellesråd ønsker vi oss en todelt ledelse av PFR med 
en ledergruppe som består av prost og en administrativ leder.  
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