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Andreas Henriksen Aarflot 

Til Kopi til 

Referat fra møte i hovedutvalget for kirkelig organisering 30. januar 2020 

Dato: 30. januar 2020
Tid: 15:00–17:00
Sted: Kirkens hus, møterom Bjørgvin

Til stede fra Hovedutvalget 
Morten Müller-Nilsen (leder), Martin Enstad, Torbjørn Backer Hjorthaug, Anders Hovind, Ann Kristin 
Langeland (via video), Britt Skjelbred (via video), Bjørn Solberg og Oddbjørn Eide (via video deler av 
møtet). 

Forfall 
Helga Haugland Byfuglien, Marit Halvorsen Hougsnæs og Tone Merete Sønsterud. 

Øvrige til stede:  
Inger Kari Stensrud (prosjektdirektør), Kristian Kopperud, Helge K. Nylenna, Gunnar Rønnestad, 
Ingrid Tennfjord og Andreas Henriksen Aarflot (ref.). 

Saksliste 

Sak 1. Presentasjon av oppdatert prosjektstyringsdokument (PSD) og godkjenning av 
prosjektstyringsdokumentene 

Arbeidsgruppelederne holdt en kort presentasjon av oppdatert PSD etter innkomne innspill fra 
medlemmer i Hovedutvalget (HU). Hver arbeidsgruppeleder gjennomgikk sitt reviderte PSD. 

Arbeidsgruppe 1 
I Marit Halvorsen Hougsnæs sitt fravær orienterte Gunnar Rønnestad om oppdatert 
prosjektstyringsdokument fra gruppe 1.  

Hovedutvalget vedtok følgende endringer i PSD for arbeidsgruppe 1: 
- Setningen «Arbeidsgruppen har behov for ytterligere ressursmessig bistand dersom gruppen

også forventes å vurdere og beskrive en egnet og hensiktsmessig størrelse på
arbeidsgiverorganet (bl.a. geografisk utstrekning, antall ansatte og administrativt
ressursbehov)» tas ut, da det per nå ikke forventes at arbeidsgruppen skal vurdere dette.

- I setningen «Mulige ordninger for tilsettinger etter denne modellen, særlig for lederstillinger,
skal også utredes», strykes ordene «særlig for lederstillinger».

Arbeidsgruppe 2 
Helge K. Nylenna orienterte om oppdatert PSD for arbeidsgruppe 2. 

Hovedutvalget vedtok å presisere at formuleringen «utrede forholdet mellom embete og råd med 
utgangspunkt i et nytt organisatorisk mellomnivå» under fase 3, skulle forstås som at arbeidsgruppen 
skal «utrede konsekvensene av prinsippet om embete og råd for et nytt organisatorisk mellomnivå», 
slik at det ikke skal forstås som at prinsippet om embete og råd som skal utredes.  
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Arbeidsgruppe 3 
Bjørn Solberg orienterte om oppdatert PSD for arbeidsgruppe 3.  
 
Det ble pekt på at selv om hovedfokus vil være det som er omtalt i mandatet, vurderer hovedutvalget 
det slik at arbeidsgruppen også kan komme med forslag til f.eks. endringer i valgordninger til 
menighetsrådet, om det ses betimelig. 
 
Hovedutvalget vedtok følgende endringer i PSD for arbeidsgruppe 3: 

- Det legges til følgende tillegg på side 4 før strekpunktene «likevel slik at arbeidsgruppen også 
skal vurdere hva som er en hensiktsmessig innretning for bispedømmerådene i en ny 
organisering». 

- «Kirkerådets sammensetning og valgordning» skal også utredes. Siste strekpunkt i 
avgrensningen av mandatet (rett før punkt 1.4) tas ut. Det gjøres følgende tillegg i mandatet 
på side 4 ved nytt strekpunkts om følger; Kirkerådets sammensetning og valgordning.   

 
Arbeidsgruppe 4 
Ann Kristin Langeland orienterte om oppdatert PSD for arbeidsgruppe 3. Arbeidsgruppen har et møte 
på mandag hvor departementet er invitert til å gi en innledning om innholdet i lovforslaget. 
 
Hovedutvalget vedtok å sette inn ordet «mulige» i setningen, slik at det siste kulepunktet under fase 2 
blir «Mulige konsekvenser av ny trossamfunnslov» fordi den nye trossamfunnsloven ikke trer i kraft 
før 1. januar 2021, og en derfor ikke kan vite noe om konsekvensene av ny lov i den perioden utvalget 
skal jobbe. Hovedutvalget vedtok også å rette arbeidsgruppe 2 til arbeidsgruppe 4 under punkt 1.7 på 
side 7. 
 
Til punktet om vurdering av konsekvenser for delt finansieringsansvar, ble det pekt på at kirkemusikk, 
i form av tilskuddet til domkirkene, også hører hjemme blant områder med delt finansieringsansvar. 
 
Det ble videre lagt til grunn at arbeidsgruppe 3 ser på modeller for sammensetning og eventuell 
kommunal representasjon i et nytt «prostiråd»/«storfellesråd», mens arbeidsgruppe 4 vurderer 
konsekvensene av det.  
 
Arbeidsgruppe 4 vil i sitt arbeid i hovedsak berøre finansiering av kirkens oppgaver som i dag dekkes 
over kommunale budsjetter, gitt det faktum at modellen HU er satt til å utrede i størst grad vil kunne 
påvirke kommunenes og ikke statens nærhet til det som finansieres. Dette utelukker allikevel ikke at 
HU og/eller arbeidsgruppe 4 vil kunne peke på økonomiske forhold som gjelder oppgaver i dag 
finansiert statlig. 
 
Vedtak 
1. Hovedutvalget godkjente PSD for arbeidsgruppe 1 med endringene ovenfor. 
2. Hovedutvalget godkjente PSD for arbeidsgruppe 2 med endringene ovenfor. 
3. Hovedutvalget godkjente PSD for arbeidsgruppe 3 med endringene ovenfor. 
4. Hovedutvalget godkjente PSD for arbeidsgruppe 4 med endringene ovenfor. 
5. Sekretærene i samarbeid med arbeidsgruppelederne sender oppdatert PSD til prosjektdirektøren. 
 

Sak 2. Spørsmål og problemstillinger fra gruppe 1  
 
Arbeidsgruppe 1 har foreslått følgende: 
 
Følgende premisser bør legges til grunn fra HUs side for arbeidet som helhet: 

 Ordningen med delt finansiering (kommune/stat) jf Prop 130 L legges til grunn for HUs arbeid. 
Det vil avgrense noen av spørsmålene reist fra arb gruppe 4. Spørsmålet ligger ikke inne i det 
mandat Kirkerådet har gitt så langt jeg kan se.  
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 Arbeidet tar ikke sikte på gjennomgå/vurdere kriteriene for sokneinndeling i Den norske kirke 
 
Hovedutvalget vedtok at arbeidet ikke tar sikte på å gjennomgå/vurdere kriteriene for sokneinndeling i 
Den norske kirke. Ordningen med delt finansiering legges til grunn, med de utdypinger som ligger i 
referatets siste avsnitt under arbeidsgruppe 4 (se over)  
 

Sak 3. Arbeidsdeling mellom HU og arbeidsgruppene mht. informasjonsinnhenting og 
forankring 
 
Leder for HU orienterte om forslag til arbeidsfordeling mellom HU og arbeidsgruppene med tanke på 
informasjonsinnhenting og forankring.  
 
Forslaget fra leder av HU og prosjektdirektør er at arbeidsgruppene foretar informasjonsinnhenting og 
trekker inn nødvendig ekspertise i sitt arbeid, men at prosesser for dette koordineres. HU ved leder og 
prosjektdirektør utarbeider overordnet kommunikasjonsplan (internt og eksternt) og håndterer 
oppfølging av denne. 
 
For å sikre god koordinering foreslås det at arbeidsgruppene lager en plan for: 

- Hvem det er behov for å innhente informasjon/kompetanse fra 
- Hvilke spørsmål det er behov for å stille. 

Planen sendes leder for HU og prosjektdirektør innen 15.2. Planene oppdateres ved behov. 
 
Vedtak 
HU sluttet seg til forslag til arbeidsdeling. Arbeidsgruppene lager en plan som foreslått 
 

Sak 4. Kort informasjon om prosess for kjøp av konsulenttjenester til programmet 
 
Prosjektdirektør informerte kort om status på prosessen for kjøp av konsulenttjenester til programmet. 
Anbudspapirene er lagt ut på Doffin og det er anbudsfrist 14. februar. En håper på beslutning i løpet 
av februar.  
 
Det ble påpekt at det er viktig at konsulentselskapet ifm. beskrivelse av kirkens samlede ressursbruk 
spesifiserer kostnader ved kirkelig demokrati som egen post separert fra administrasjonskostnader.  
 
Det ble påpekt at det inneholdt et krav om at økonomiske og administrative konsekvenser av 
hovedutvalgets forslag skulle leveres innen august 2020. Til det sistnevnte ble det svart at dette skulle 
ha vært rettet, og ville bli rettet i etterkant.  
 
Linken til Doffin sendes ut til hovedutvalget per e-post. 
 
 

Sak 5. Eventuelt 
- Inger Kari Stensrud orienterte om at det vil bli sendt ut samlet informasjon om 

kostnadsdekning mv. for deltakerne i programmet. 
- Leder i arbeidsgruppe 4, Ann Kristin Langeland, ga uttrykk for at gruppen har behov for innleie 

av noe analysekapasitet HU-leder og prosjektdirektør skal gi arbeidsgruppen nærmere 
informasjon om muligheter innen arbeidsgruppens møte mandag 3. februar 2020. 
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