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Referat fra møte i hovedutvalget for kirkelig organisering 18. juni 
2020 

 
Dato: 18. juni 2020 
Tid: 10:00–16:00 
Sted: Sofienberg menighetshus, Oslo 
 
Til stede fra hovedutvalget: 
Morten Müller-Nilsen (leder), Oddbjørn Eide, Martin Enstad, Anders Hovind, Marit Halvorsen 
Hougsnæs, Ann Kristin Langeland (via video), Britt Skjelbred, Bjørn Solberg og Olav Fykse 
Tveit. 
 
Forfall: 
Tone Merete Sønsterud og Torbjørn Backer Hjorthaug. 
 
Øvrige deltakere:  
Inger Kari Stensrud (prosjektdirektør), Ingrid Vad Nilsen, Helge K. Nylenna, Øyvind Meling, 
Ulla Schmidt (via video), Kristian Myhre (ref.) og Andreas Henriksen Aarflot (ref.). 
 

Agenda 
 
1. Innledning med status v/HU-leder 
 
Leder for hovedutvalget (HU) Morten Müller-Nilsen ønsket velkommen til møtet og særlig 
velkommen til Olav Fykse Tveit som ny preses. Han innledet om målsetningene for møtet 
samt dagens agenda. 
 
Status for arbeidet:  

- Trossamfunnsloven er vedtatt i Stortinget. 
- Atle Sommerfeldt har gått inn i arbeidsgruppe 1. 
- Vi har hatt nytt orienteringsmøte med fagforeningene. 
- Arbeidsgruppe 3 og 4 har 19. mai orientert Bispemøtet og stiftsdirektørene og fått 

innspill til sitt arbeid. 
- Vi har orientert nye og gamle bispedømmerådsledere om status i arbeidet 
- Vi har orientert Kirkerådet om status i arbeidet og Kirkerådet har gitt utsatt frist for 

leveranse fra Hovedutvalget til 28. februar 2021 (sak KR 50/20). 
- Arbeidet med involvering og forankring replanlegges med fem åpne innspillsmøter 

(fysiske og digitale), to innspillsmøter med proster og kirkeverger og to innspillsmøter 
med fellesrådsansatte og menighetsprester. 

 
Det ble kommentert at det er viktig å passe på at spesialprester som fengselsprester også 
blir invitert til innspillsmøter.  
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Kirkerådet har inngått en rammeavtale med Agenda Kapuang som skal bidra i arbeidet med 
å utrede økonomiske og administrative konsekvenser ved det eller de løsningsforslag som 
fremmes. Agenda Kaupang er i gang med kartleggingen av dagens ressursbruk i 
trossamfunnet og samhandling med kommunen spesielt 

• Har gjennomført intervjuer med 6 fellesråd og 6 tilknyttede kommuner 

• Ønsker, basert på «funn» fra intervjuene å gjennomføre en spørreundersøkelse: 
Foreslår en spørreundersøkelse til 100-150 fellesråd. Gjennomføres i august. 

 
Det ble kommentert at august er en måned hvor mange fellesråd fortsatt har ferie. Samtidig 
er grunnen til at spørreundersøkelsen er foreslått gjennomført så tidlig som mulig at det er 
ønskelig at den skal kunne benyttes av arbeidsgruppe 4 før de skal rapportere innen 
utgangen av september 2020. Med denne kommentaren tar prosjektet dette videre med 
Agenda Kaupang.  
 
2. Hovedtrekk i Den norske kirkes årsrapport for 2020 
 
Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen orienterte om hovedtrekk i årsrapporten fra Den 
norske kirke for 2019 hvor hun kommenterte Kirkerådets refleksjoner rundt tallenes tale og 
at satsningen på dåp og kirke på nett nytter.  
 
HU-leder kommenterte at det ville være nyttig å gå litt mer i dybden på underliggende data i 
årsrapporten for blant annet å se på forskjeller i hvordan dåpstallene ble endret ut fra 
hvordan ulike deler av kirken klarer å samarbeide og data fra Rambølls 
medarbeiderundersøkelse. I samtalen ble det også kommentert at det hadde vært nyttig å 
finne tilsvarende tall fra medarbeiderundersøkelsen fra fellesrådssiden, men at dette ikke 
har vært gjort siden 2012 på oppdrag fra kirkedepartementet. HU-leder og prosjektdirektør 
tar dette med videre for å forberede et senere møte. 
 
3. Presentasjon av status i arbeidsgruppe 4 
 
Arbeidsgruppeleder Ann Kristin Langeland orienterte om status for og problemstillinger i 
arbeidsgruppe 4. Arbeidsgruppen har hatt konsultasjoner med representanter fra fellesråd 
og kommuner, samt med Bispemøtet og stiftsdirektørene. Arbeidsgruppen er i hovedsak i 
rute, men kartleggingsfasen tar tid og arbeidsgruppen er avhengig av delleveranse fra 
Agenda Kaupang, og har derfor måttet utsette augustmøtet noe. 
 
Hovedutvalget ga innspill til arbeidsgruppe 4 som den tar med seg i det videre arbeidet. 
 
4. Presentasjon av status i arbeidsgruppe 3 
 
Arbeidsgruppeleder Bjørn Solberg orienterte om status og problemstillinger i arbeidsgruppe 
3. Arbeidsgruppen har hatt tre møter siden forrige møte i hovedutvalget, i tillegg til å delta i 
konsultasjon med Bispemøtet og stiftsdirektørene. Arbeidsgruppen har særlig arbeidet med 
sammensetningen og valgordninger av et nytt prostiråd/storfellesråd og av Kirkemøtet. 
Arbeidsgruppen legger opp til å utrede ulike modeller (puslespillbiter) som hovedutvalget vil 
kunne velge blant, samtidig som arbeidsgruppen også vil komme med sine anbefalinger. 
 
Hovedutvalget ga innspill til arbeidsgruppe 3 som den tar med seg i det videre arbeidet. 
 
5. Presentasjon av status i arbeidsgruppe 2 
 
Arbeidsgruppeleder Britt Skjelbred orienterte om status og problemstillinger i arbeidsgruppe 
2. Arbeidsgruppen har hatt gode drøftelser og innhentet innspill fra skrivestøtte Ulla Schmidt. 
Arbeidsgruppen har lagt vekt på at vislede medarbeidere i kirken har inngått to kontrakter; 
en kontrakt i form av vigsling/ordinasjon med løfteavleggelse, utrustning og velsignelse samt 
kallsbrev/anbefaling, forpliktelse på lære og liv og en kontrakt i form av arbeidsavtalen hvor 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/arsmeldinger/%C3%A5rsrapport%20for%20den%20norske%20kirke%202019%20revidert%202.%20juni.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/arsmeldinger/%C3%A5rsrapport%20for%20den%20norske%20kirke%202019%20revidert%202.%20juni.pdf
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det er en gjensidig bebyrdende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som etablerer 
rettigheter og plikter for begge parter.  
 
Hovedutvalget ga innspill til arbeidsgruppe 2 som den tar med seg i det videre arbeidet. 
 
6. Presentasjon av status i arbeidsgruppe 1 
 
Arbeidsgruppeleder Marit Halvorsen Hougsnæs orienterte om status og problemstillinger i 
arbeidsgruppe 1. Siden arbeidsgruppen fremla foreløpig rapport til hovedutvalget i april har 
arbeidsgruppen hatt to møter. Rapportutkastet som foreligger er revidert sammenlignet med 
forrige møte. Arbeidsgruppen hadde et fysisk møte to dager før hovedutvalgsmøtet, og 
arbeidsgruppeleder orienterte muntlig fra dette møtet. Arbeidsgruppen kjenner de er presset 
på tid, men de holder fremdrift. 
 
Hovedutvalget ga innspill til arbeidsgruppe 1 som de tar med seg i det videre arbeidet. 
 
7. Workshop: Sammenhengende kirke – hva betyr det? 
 
HU-leder Morten Müller-Nilsen innledet til en kort workshop som hadde som formål å få 
klarhet i hva Hovedutvalget legger i mål nr. 1 i mandatet fra Kirkerådet: «Frigjøre mest mulig 
ressurser til møter mellom folk lokalt og tilstrekkelig ressurser til å få kirken til å henge 
sammen lokalt, regionalt og nasjonalt». Hvordan vil en prest, en daglig leder, preses, et 
kirkemedlem eller en folkevalgt oppleve at kirken er mer sammenhengende i 2025? 
 
Kommentarer i møtet: 

- Det er ønskelig at det ikke lenger skal være et spørsmål for folkevalgte hvem som er 
arbeidsgiver for hvem, men at man i stedet i kan forholde seg til hva som er 
menighetsrådets oppgaver.  

- Det er ønskelig at prester i større grad føler at man tilhører et felleskap med de man 
spiser lunsj med, uten at man mister linjen til prost og biskop. 

- Felles liturgi og planverk binder oss sammen, slik at man har en følelse av at man er 
samme sted enten man går inn i en kirke i Sofienberg eller Vesterålen. 

- Det bør ikke være sånn at det oppleves at kirken er i strid med seg selv. 
- Kirken deler ressursene og skaper best mulig resultater sammen på tvers av nivå og 

mellom sokn, prosti og bispedømmer. 
- Visjoner fra Kirkemøtet preger lokal virksomhet. 
- I 2025 har vi en god modell hvor vi kommer ganske mye lenger, samtidig som det 

også vil være en del utfordringer. Vi skal ikke lage himmelriket på jord, men mer 
himmel på jord. 

- Ønsker en prestetjeneste som er litt mindre uavhengige av resten av kirken. 
- Det er ønskelig at Kirkemøtet har en bedre forankring fra grasrota. 

 
 
8. Målbilde for prosjektet 
 
Prosjektdirektør Inger Kari Stensrud orienterte om forslaget til et målbilde for prosjektet for 
som viser hva hovedutvalget har av et felles bilde for hva det ønsker å oppnå i dette 
arbeidet. Hovedutvalget ga uttrykk for støtte til denne måten å lage et målbilde for prosjektet 
på som kan kommunisere godt på innspillsmøter m.m. Hovedutvalget hadde en del forslag 
til mindre justeringer i forslaget. 
 
Vedtak 
Hovedutvalget behandlet forslaget til målbilde for prosjektet. HU-leder og prosjektdirektør 
bearbeider forslaget ut fra samtalen i hovedutvalget, og legger dette til grunn for det videre 
arbeidet. 
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9. Godkjenning av oppdaterte mandater 
 
Som en følge av den utsatte fristen for delutredningene og hovedutvalget hadde 
arbeidsgruppene utarbeidet oppdaterte versjoner av sine prosjektstyringdokumenter med 
oppdaterte mandater som forelå til godkjenning av hovedutvalget. 
 
Vedtak 
Hovedutvalget godkjente de oppdaterte prosjektstyringsdokumentene med mandater for 
arbeidsgruppene. 
 
10. Oppsummering av dagen og veien videre 
 
Leder av HU ba arbeidsgruppelederne om å bringe videre takksigelser fra hovedutvalget for 
arbeidet i arbeidsgruppene så langt. Han takket også sekretærene for et godt arbeid så 
langt. Prosjektdirektør ba arbeidsgruppelederne om å komme med innspill til gode spørsmål 
og problemstillinger som kan tas opp på innspillsmøtene innen 15. august 2020. 
 

 


