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Høringssvar fra Sømådalen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Torhild Morgestad, leder Sømådalen menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

For vårt menighetsråd er vanskelig å se hva som blir fordelen ved et slik felles kirkelig organ på 
prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

I vårt prosti vil det være lange avstander, slik at det uansett ikke er naturlig at ansatte jobber i 
hele prostiet. Det kan bli lange avstander til ledelse og beslutningstakere, og mer byråkratisk. 
Det vil også innebære at bevilgninger vil bli sendt «ut av kommunen», noe som kan skape 
usikkerhet for hvor pengene blir brukt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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For å sikre og tydeliggjøre at kommunenes bevilgninger brukes lokalt bør det føres 
avdelingsregnskap for hver kirkekommune. Det må etableres god lokal ledelse i hver 
kirkekommune (nåværende fellesrådsområde) ved lokal kirkeverge som er underlagt daglig 
leder i prostiet. Denne kirkevergen kan beholde tittelen kan gi en opplevelse av forutsigbarhet 
for alle rundt; kommune, menighetsråd, ansatte m.fl. Den lokale kirkevergen må ha ansvar 
blant annet for koordinering lokalt, samarbeid med kommunen og administrativ hjelp til 
menighetene. Alle kirkevergene i prostiet utgjør ledergruppa, sammen med prost og daglig 
leder. Hver kirkevergene kan i tillegg ha spesialistfunksjon i prostiet f.eks innen bygg/eiendom, 
HMS/personal eller IT/arkiv, avhengig av de ressurserprostiet har tilgjengelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker oss ikke at det endres til et fellesråd på prostinivå. Det blir da viktig med en klar 
rollefordeling og delegering mellom daglig leder på prostinivå og lokal kirkeverge, slik at både 
ansatte og menighetsråd kan få raske og gode svar på spørsmålog utfordringer. Skulle det 
plutselig komme en sykemelding fra en kirketjener før en seremoni i en av våre kirker vil det 
ikke nødvendigvis være enkelt å skaffe vikar på kort varsel. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Modell 1.Begrunnelse: Sikrer felles arbeidsgiver linje, styrke soknet som kirkens 
grunnenhet, lokal handlekraft og nærhet til kommunene. Det er viktig at de lokale soknene har 
styring over hva som skal skje i vår kirke. Det bør uansett ses på om et prostifellesråd er riktig 
«størrelse» for en slik organisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsetting bør skje i prostiet, i samarbeid mellom daglig leder og lokal kirkeverge, og med 
representasjon fra aktuell(e) menighet(er). Det er viktig at vi på lokalt nivå får innflytelse på 
ansettelser som angår oss 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Begrunnelse: Vi får mer lokal selvråderett og bedre samarbeid med kommunen med dagens 
fellesråd. I vår menighet oppleves det ikke som noe problem med to arbeidsgiverlinjer. Slike 
utfordringer mener vi må kunne løses lokalt, og på en annen måte enn ved enfelles 
arbeidsgiverlinje. For eksempel med et råd el med myndighet til å avgjøre konflikter. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Begrunnelse: Det er viktig at man i hvert enkelt prosti kan avgjøre hvilken modell man 
foretrekker. Men det er viktig med klar rollefordeling mellom daglig leder og leder for PFR 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Beholde dagens modell 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap. Det må være opp til ett hvert fellesråd og ansette leder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene bør endres. Begrunnelse: teamleder i kirkekommunen/gamle fellesrådsområdet bør 
ha tittelen kirkeverge, og være underlagt daglig leder i prostiet. Kirkevergen bør ha ansvar for 
koordinering lokalt og samarbeid med kommunen.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen bør ha fokus på innholdet i kirka. Han bør ha det overordnede ansvaret for 
innholdet i kirka. Vi mener at det er naturlig at biskopen fortsatt har arbeidsgiveransvaret for 
de ordinerte i kirka. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen bør ha fokus på innholdet i kirka. Han bør ha det overordnede ansvaret for 
innholdet i kirka. Vi mener at det er naturlig at biskopen fortsatt har arbeidsgiveransvaret for 
de ordinerte i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 
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I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

Verken eller. Begrunnelse: Av ordinerte 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ta initiativ til samarbeid mellom bispedømmet og alle prostier om felles 
mål og strategier, i tillegg til dagens oppgaver, men uten ansvaret for å ansette 
menighetsprester 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Formålsbestemmelsen ligger utenfor det vi mener er PFR ansvarsområde. PFR sin oppgave bør 
være å sikre at menighetene sikres gode nok rammebetingelser til å utføre sitt arbeid. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Begrunnelse: menighetsrådet bør blant annet vedta gudstjenesteplan og ellers delta i 
gjennomføring slik som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Begrunnelse: Alle menighetsråd må kunne uttale seg ved tilsettinger og være representert i 
tilsettingsorganet. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Begrunnelse: Det fungerer godt slik det er nå at menighetsrådene 
sender representanter til fellesrådet. Medlemmene har allerede to valg å forholde seg til; 
menighetsråd og kirkemøte, og bør slippe å få enda flere valg å ta stilling til. 
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Begrunnelse: Det fungerer godt slik det er nå at menighetsrådene sender representanter til 
fellesrådet. Medlemmene har allerede to valg å forholde seg til; menighetsråd og kirkemøte, 
og bør slippe å få enda flere valg å ta stilling til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, med møte- og talerett.Begrunnelse: det er viktig med både innsyn og samarbeid fra 
kommunenes side. Det styrker tilliten og samarbeidet. Kommunene må velge 1 felles 
representant. Hvis størrelsen på rådet skal tilsvare prostiets størrelse vil dette foross bli et 
enormt område med store avstander. Vi mener at det da bør være en rep fra hver kommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd. Begrunnelse: Dette sikrer at 
alle prostiene er representert. Det føles ofte som avstanden er lang fra oss til det som blir 
besluttet i bisperådet og at det ikke angår oss. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Nei.Begrunnelse: det bør være slik som i dag der alle bispedømmeråd har like mange 
medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei.Begrunnelse: Vanlig medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt 
antall mellom prester og andre ansatte. Det viktigste er at valgsystemet sikrer en god 
representasjon fra de frivillige. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør ikke være valgbare 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

De bør ikke være valgbare. Prest og lek-ansatt bør heller sikret plass gjennom eksisterende 
valgordning. Kirkemøtet bør være for medlemmer, ikke for ansatte i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommuneledelsen må ha en kontaktperson i prostiledelsen som de lett kan få tak i. Denne må 
kjenne kirkene i kommunen godt, og helst være stasjonert i kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 3 

Geografisk størrelse 3 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 3 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Begrunnelse: Det er viktig at kommunen ser at investeringer blir brukt i egen kommune. Det 
bør i tillegg føres avdelingsregnskap for hver kirkekommune, slik at kommunen også ser at 
driftsmidler kommer egen kommune til gode. En del fellesutgifter kan fordeles på alle 
avdelingene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom prostimodellen velges er Sør-Østerdal (vårt prosti) ikke et naturlig område etter vår 
mening. Det er for store avstander: 2,5-3 timer kjøring til utkantene i to retninger fra 
prostesetet. God ledelse betinger uansett at det er en teamleder/avdelingsleder/kirkeverge 
lokalt i hver kommune/ved hvert kirkekontor, som koordinerer og samkjører arbeidet i teamet, 
som har god kontakt med kommunen, og som kan bistå menighetsrådene administrativt. Det 
er viktig med en leder som jobber med geografisk nærhet til hver menighet og hver 
kommuneadministrasjon. Da får menighetsrådene den administrative hjelp som gjør at de kan 
gjøre en god jobb. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Menighetene bør få veiledning på dette fra prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Menighetene bør få veiledning på dette fra prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Mål og strategier for samisk kirkeliv må følges opp og videreutvikles. Opprettholde samisk 
representasjon i nasjonale råd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Sørskogbygda menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør- Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Therese Forårsveen, Sekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Er ikke enig i at det nødvendigvis må et justert prostinivå til for å etablere et felles 
arbeidsgiverorgan som skal arbeide lokalt, men ser fordeler med en felles arbeidsgiverlinje: 
større enhet gir større fagmiljø, enklere å få større stilling og dermedlettere å rekruttere 
fagpersoner, konfliktdempende når alle ansatte på en arbeidsplass har like 
rettigheter/muligheter (f.eks for kompetanseheving), enklere system for konflikthåndteringer, 
en arbeidsgiver som har samme styringsrett over alle ansatte, enklere å være 
arbeidsgiver/personalleder når det er like rammebetingelser for alle ansatte, lettere å arbeide 
mot felles mål. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ulemper/risikoer med et felles arbeidsgiverorgan på prostinivå: avstanden mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver blir for stor, og dette kan få en negativ innvirkning på samarbeid, 
oppfølging, ledelse, opplevelsen av trygghet på arbeidsplassen/mellom leder-arbeidstaker etc. 
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Et større arbeidsgiverorgan kan gjøre det enklere for enkelte ansatte å få større stillinger, men 
dette kan også bety at vedkommende må forholde seg til et større distrikt. Får dermed lengre 
kjørevei, noe som ikke vil være ressursbesparende (kjøring koster, blir mye tid som går bort i 
bilkjøring og mindre tid til kjerneoppgavene). Er også bekymret for hvor godt kjent en da blir 
med det miljøet en skal virke i, og at dette kan bli en belastning for den ansatte (i tillegg til å 
bygge ned lokalkirka i stedet for å utvikle den). Er også skeptisk til at den nåværende linja til 
biskopen blir brutt ved innføringen av et prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi ønsker i utgangspunktet ikke at det etableres et prostifellesråd, men dersom det likevel blir 
gjennomført må det fortsatt finnes lokale kirkekontor med god ledelse. Dette blir spesielt 
viktig ute i distriktene, der den fysiske avstanden til administrasjonen ofte vil være stor. Dette 
betyr at det blir behov for mellomledere med klart definerte oppgaver. Må en også endre 
soknegrenser, for å unngå store kjøreavstander? Må sørge for at de ansatte har et fast 
arbeidssted å forholde seg til, og et fast teamå samarbeide med. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker en felles arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte med lokal ledelse og lokalt 
arbeidsgiveransvar, dvs. beholde fellesrådene.  Må evt. styrke støttefunksjoner på 
bispedømmenivå, til disposisjon for fellesrådene (f.eks. i tilsettingsprosesser). Det foregår 
interkommunalt arbeid på noen områder allerede i dag, og dette kan videreutvikles. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 
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Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi støtter ingen av modellforslagene, men ønsker et kirkelig fellesråd som 
beholdes i kommunen og henter sin rettslige handleevne både fra soknet og RDNK. De ansatte 
må gjerne være ansatt i RDNK, men fellesrådet får ansvar for lønn og oppfølging. En ordning 
med kirkevergen som personalleder for alle og prosten som faglig leder for alle. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Fellesrådet må ha et innstillings- og tilsettingsorgan som kan settes sammen litt forskjellig for 
ulike stillinger, slik at relevante interesser kan ivaretas. Forskjell på prest og diakon. 
Saksbehandlingskompetanse kan bygges på bispedømmenivå og være enfellesressurs som 
disponeres i fellesrådene i tilsettingsprosessen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja, vi mener det må satses på en ordning som ligger tettere opp til dagens ordning. Dvs at 
justeringene må skje med utgangspunkt i dagens ordning. Synes det virker lite hensiktsmessig 
å innføre et nytt organ og forvaltningsnivå som vil medføre så mange andre endringer. Vi er 
kritiske til om konsekvensene er godt nok utredet, f.eks inndelingen av prostier og sokn, 
bispedømmenivåets rolle og oppgaver, organisering og ledelse av lokalmenigheten, 
innvirkning på fagmiljøene, gjennomføringen av kontaktmøter påde ulike nivåene, 
gjennomgang av tjenesteordningene, tilsettingsregler, endring i valgregler, 
saksbehandlingsregler for tilsyn, ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og prostifellesråd. 
Foreslår at kirkelige fellesråd beholdes, men at de skal hente sinrettslige handleevne både fra 
soknet og RDNK. Det kirkelige personalet må gjerne være ansatt i RDNK, men med lønn og 
personaloppfølging av fellesrådet lokalt. Støtter en ordning med kirkevergen som 
personalleder for alle og prosten som faglig leder for alle.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi støtter en modell med to likestilte ledere, med kirkevergen som administrativ leder og 
prosten som kirkefaglig leder. Vi mener at en med denne modellen blir mindre sårbar og får 
den beste kompetansen fra flere områder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Vi støtter en modell med to likestilte ledere, med kirkevergen som administrativ leder og 
prosten som kirkefaglig leder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Vi mener det er viktig med kompetanse innen ledelse, økonomi etc, men også kirkefaglig 
bakgrunn. Av den grunn støtter vi en modell med to likestilte ledere med hvert sitt 
ansvarsområde. Begge bør være medlemmer av kirken. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi foretrekker at begrepene «kirkeverge» og «prost» videreføres. Et alternativ til kirkeverge 
(den som skal verge om kirka) kan være kirkeforvalter (den som skal forvalte kirka)  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er bekymret for at en ny organisering med prostifellesråd vil svekke biskopens rolle. Det 
må derfor etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige ledelsen i 
prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen bispedømmet, gjennom 
faste møtepunkter gjennom året. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Biskopen må 
sikres en rolle i tilsettingssaker. Biskopen må kunne innkalle alle de kirkelige medarbeidere 
(ikke bare prestene) til fagsamlinger og kompetansehevende tiltak. Jevnlige prostivisitas må 
gjennomføres for å sikre biskopen de nødvendige virkemidlene til å utøve sitt tilsynsansvar på 
en god måte. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Av biskopens viktigste oppgaver blir å utøve tilsyn, være en samlende kraft og legge rette til 
samhandling/samarbeid i bispedømmet, ha en stemme i tilsettingssaker, sørge for at alle 
kirkelige ansatte får tilbud om fagsamlinger og kompetansehevende tiltak, være en inspirator 
for både ansatte og frivillige i kirken, være en talsperson og et godt forbilde for all kirkelig 
aktivitet, fortsatt være en synlig leder av kirken i bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Det er viktig å ikke svekke menighetsrådets ansvar, men mener at det ikke er menighetsrådet 
som skal ha ansvar for gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Menighetsrådet bør likevel ha ulike oppgaver i tilknytning til gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger/aktiviteter, f.eks som kirkeverter, tekstlesere, medhjelpere under dåp og nattverd, 
pynting av kirka, arrangere kirkekaffe, dugnad, deltakelse i trosopplæring, ulike diakonale tiltak 
etc. For å rekruttere medlemmer til menighetsrådet er det viktig at oppgavene oppleves 
meningsfylte, og det skjer når medlemmene hovedsakelig får arbeide for sin egen lokalkirke. 
Det er viktig at prostifellesrådets oppgaver ikke overtar menighetsrådets sentrale oppgaver, 
men samtidig er det viktig atansvarsoppgavene for menighetsrådet ikke blir så mange og så 
store at de frivillige skremmes bort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Mener det er viktig å ikke svekke menighetsrådets påvirkningsmulighet når det gjelder 
tilsettingssaker i soknet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi mener at menighetsrådet fortsatt skal ha et ansvar når det gjelder bruk av kirkene og det 
kirkelige livet i soknet, og at det er fellesrådet som skal ha ansvar for økonomi, administrasjon, 
drift av kirke og gravplass, oppfølging av eiendomsforhold etc. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Ingen kommentar 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Andre forslag: Menighetsrådet er demokratisk valgt, noe prostifellesrådet ikke vil være og 
dermed ha en svakere demokratisk base. Vi tror den lokale forankringen vil bli en utfordring 
dersom et prostifellesråd opprettes, og at lokalkirka (og dermed folkekirka) vil bli svekket. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Enig. Viktig at det enkelte menighetsråd er representert for å tale sitt sokns sak, men i mange 
distrikt vil dette innebære et prostifellesråd med svært mange medlemmer, og hvor 
hensiktsmessig er det? Hvor skal rådene møtes fysisk? I mange distrikt vil dette innebære 
svært store kjøreavstander og mye medgått tid for å delta på møter. Tror dette vil skremme 
bort noen fra å sitte i menighetsrådet, og menighetsrådene har vanskeligheter med å 
rekruttere nye medlemmer allerede i dag. Vi tror at innføringen avet prostifellesråd vil ha en 
negativ innvirkning på folks vilje til å være frivillig for kirka. Hvordan skal en sikre at et 
prostifellesråd ivaretar lokalkirkas særtrekk og historikk? Er det de som «roper høyest» i et 
prostifellesråd som vil få oppmerksomhet/gjennomført prosjekt etc? Det kan allerede i dag 
være utfordrende for en liten lokalkirke å bli hørt i «kampen» med ei hovedkirke om 
ressursene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Mener det bør være en representant fra hver kommune i prostifellesrådet, med stemmerett. 
Viktig med en nærhet mellom lokalkirke og kommunen/politikerne som bevilger, og tror 
dette blir enda viktigere i fremtiden. Må etablere en forståelse for det arbeidetsom foregår i 
kirka lokalt, og tror dette kan bli en større utfordring med et prostifellesråd som skal ivareta 
et større antall sokn enn et fellesråd. Kontakten mellom kommune, samfunn og befolkning er 
en vesentlig del av folkekirkens forankring. Vi synes det også bør vurderes om ikke tillitsvalgte 
skal ha sin plass i et evt prostifellesråd med arbeidsgiveransvar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Det sikrer en representant fra hvert prosti. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Antall medlemmer bør ikke vektes i forhold til medlemstall fordi det finnes så store ulikheter i 
hvert bispedømme. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi er redd for at et prostifellesråd vil svekke nærheten og relasjonen mellom lokalkirke og 
kommune. Vi tenker at det blir et mer komplisert samarbeid mellom prostifellesrådet og 
kommunene enn mellom fellesrådene og den enkelte kommune fordi det er mangeinteresser 
som skal ivaretas. Hvordan skal en sikre at hver kommune blir like mye hørt, at de får igjen for 
de midlene de selv bidrar med og at de får mulighet til å videreføre sitt særpreg som 
lokalkirke? Hva avgjør hvor administrasjonen for prostifellesrådet fysisk skal ligge, og hva 
innebærer dette for de ulike kommunene? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Svært lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Nordre Osen Sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør Østerdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anita Bue, Saksbehandler/kirketjener 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at det er tjenlig og ønskelig med en felles arbeidsgiver, men mener dette kan løses på 
andre måter enn med en prostimodell. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

I vårt prosti vil det være svært lange avstander, slik at det ikke er naturlig for ansatte å jobbe i 
hele prostiet. det kan bli lange avstander til ledelse og beslutningstakere, og mer byråkratisk. 
det vil også innebære at bevilgninger vil bli sendt "ut av kommunen", noe som kan skape 
usikkerhet for hvor pengene blir brukt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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vi støtter ikke opprettelsen av kommuneoverskridende prostifellesråd, men skulle det likevel 
skje, må vi sikre og tydeliggjøre at kommunenes bevilgninger brukes lokalt, og det føres 
avdelingsregnskap for hver kirkekommune. det må etableres god lokal ledelse i hver 
kirkekommune (nåværende fellesrådsområde) eller ved hvert kirkekontor. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Burde hatt et pilotprosjekt før det blir satt ut over hele landet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Denne ligner mest på den modellen som er nå. Lokalkirka henger sammen med 
rettssubjektet Den norske kirken/bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi ønsker primært at tilsettinger skjer lokalt i fellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 
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10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Hvis vi styrker og utvikler den strukturen vi har med sokn og bispedømme. Ansetter alle i 
rDnk, styrker bispedømmets stab som støttefunksjon for soknene, og delegerer 
arbeidsgiverfunksjon til fellesrådet på kommunenivå, som organ både for soknet og 
rDnk.Begrunnelse: Vi beholder nærheten og samarbeidet til kommunen, større eierskap til 
kirken lokalt, og samtidig knyttes en sterkere forbindelseslinje til kirka regionalt og nasjonalt - 
og man innfrir målet om èn arbeidsgiverlinje.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Ja, hvis modell skissert i punkt 10A ikke får gjennomslag, ønsker vi sekundært å opprettholde 
ordningen med to arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Det er viktig at de to lederne, prost og daglig leder, er likeverdige - med definerte oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Fagkompetanse på høgskolenivå (eller erfaring som kompenserer for utdanning) innen 
byggfag, økonomi eller personal. Pluss kirkekunnskap. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi støtter ikke opprettelsen av prostifellesråd. Det bør være mer oppfølging i årene etter 
visitas, basert på de utfordringer biskopen har gitt. Bispedømmet bør by på 
kompetanseheving for alle ansatte, også merkantilt ansatte, kirketjenere og 
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kirkegårdsarbeidere. Biskopen bør ta initiativ til samarbeid mellom bispedømme og alle 
prostier om felles mål og strategier. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

biskopen bør ha en rådgivende og koordinerende rolle overfor prostiene, og samarbeidet 
mellom biskop/bispedømmeråd og fellesrådet bør styrkes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det bør være mer oppfølging i årene etter visitas, basert på de utfordringer biskopen har gitt. 
Bspedømmet bør tilby kompetanseheving for alle ansatte, også merkantilt ansatte, 
kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. Biskopen bør ta initiativ til samarbeid mellom 
bispedømme og alle prostier om felles mål og strategier. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

Biskopen bør sikres en rolle i tilsetting av enkelte stillinger, f.eks prost, prest og andre 
vigslede. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Ja, i samarbeid med fellesrådet. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Det bør være mer oppfølging gjentatte ganger i årene etter visitas med tanke på de 
utfordringer biskopen gir menighetene i visitas. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ta initiativ til samarbeid mellom bispedømmet og alle prostier/fellesråd 
om felles mål og strategier, i tillegg til dagens oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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Vi støtter ikke opprettelsen av prostifellesrådet, og heller ikke formålsbestemmelsen, fordi den 
griper inn i menighetsrådets virksomhetsansvar. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet bør blant annet vedta gudstjenesteplan og ellers delta i gjennomføring slik 
som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Alle menighetsråd må kunne uttale seg ved tilsettinger og minst ett av de aktuelle må være 
representert i tilsettingsorganet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 
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Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesrådet, og vil uansett mene at vi kun skal ha to valg, ett til 
menighetsråd og ett til bdr/Kirkemøte 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesråd. Spesifisering: 24 representanter (det er 24 sokn i 
prostiet) blir et altfor stort og tungrodd råd. Det bør evt være representanter fra hver 
kirkekommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesrådet.Det er viktig med både innsyn, samarbeid og 
mulighet for påvirkning fra kommunenes side. det styrker tilliten og samarbeidet. 
Kommunene må velge 1 felles representant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
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Det gir god sammenheng og kontinuitet mellom det nasjonale og det regionale. I tillegg 
styrkes samarbeidet i bispedømmerådet før de møtes sammen på kirkemøtet. Det er ikke 
hensiktsmessig at kirkemøtedelegater og bispedømmeråd er to ulike grupper. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det bør være slik som i dag der alle bispedømmeråd har like mange medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlige medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom prester 
og andre ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlige medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom prester 
og andre ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom prostimodellen velges er Sør-Østerdal(vårt prosti) et naturlig område. Men det er 
store avstander: 2,5-3 timer kjøring til utkantene i to retninger fra prostesetet. God ledelse 
betinger dermed at det er en teamleder/avdelingsleder/kirkeverge lokalti hver kommune/ved 
hvert kirkekontor, som koordinerer og samkjører arbeidet i teamet, som har god kontakt med 
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kommunen, og som kan bistå menighetsrådene administrativt. Det er viktig med en leder som 
jobber med geografisk nærhet til hver menighet og hverkommuneadministrasjon. Da får 
menighetsrådene den administrative hjelp som gjør at de kan gjøre en god jobb. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Menighetene bør få veiledning på dette fra prostiet/bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Menighetsrådet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør Østerdalen 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Birgit Skinderhaug, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

For å sikre og tydeliggjøre at kommunenes bevilgninger brukes lokalt, bør det føres 
avdelingsregnskap for hver kirkekommune.Det må etableres god lokal ledelse i hver 
kirkekommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Nei. Alternativ: prestene blir ansatt under Fellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Ingen kommentar 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet bør bl a vedta gudstjenesteplan og ellers delta i gjennomføring slik som i dag, 
men bør ikke ha ytterlig ansvar. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Fordelingen kan fortsette som o dag. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Er ikke gjennomførbart. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Ingen kommentarer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentarer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 



 

Menighetsrådet 

64 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom prostimodellen velges, er Sør-Østerdal vårt prosti, et naturlig område. Viktig med en 
leder som jobber med geografisk nærhet til hver menighet og hver kommuneadministrasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 



 

Svatsum menighetsråd 

66 
 

 
 
 
 
 
 

Høringssvar fra Svatsum menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Nina Flygstad, Sekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Vi stiller oss bak det Fellesrådet i Gausdal skriver i sitt brev datert 23.11.21:Vi er kritiske til å 
flytte ansvaret for vedlikeholdet av våre fem kirker ut av kommunen. I dag har Gausdal 
kirkelige fellesråd et meget godt samarbeid med både den administrative kommuneledelsen 
og de politiske partiene i kommunen, som etter vår vurdering har vært svært viktige i 
forvaltningen av våre svært gamle og ærverdige kirkebygg. Gausdal kirkelige fellesråd fikk i 
2019 kirkesikringsprisen, noe som er muliggjort fordivi over flere år har fått faglig og 
økonomisk oppfølging av kommunen når det har oppstått vedlikeholdsbehov. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi stiller oss bak Fellesrådet i Gausdal sitt forslag i brev datert 23.11.21:Gausdal 
kirkelige fellesråd anbefaler å vurdere andre styringsmodeller enn de foreslåtte. En modell vi 
kan se for oss er en utvidelse av dagens ansettelsesform og styringsmodelloverfor prestene 
med biskop som faktisk utøvende arbeidsgiver, der dette utvides til å også omfatte andre 
kirkefaglige ansatte.Når det gjelder kirkeverge og ansvaret for kirker, kirkegårder og ansatte i 
den forbindelse tror vi dagens modell er den beste. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
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Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 



 

Svatsum menighetsråd 

77 
 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 



 

Svatsum menighetsråd 

79 
 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Vingrom menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anita Rustad, nestleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Felles arbeidgiver og sårbarhet ved sykmeldinger 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Mindre lokal forankring, arbeid i mindre menigheter kan bli skadelidende. Flere kommuner 
som skal være med å gi driftstilskudd kan gi skjevdeling til mindre kommuner 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Er en risiko å slå sammen så mange komplekse arbeidsoppgaver i en organisasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Gravplasser og kirkebygg står i kommunene og vi er opptatt av at dette fortsatt skal 
være kommunens ansvar. Uansett hvor mange som er medlem av Den norske kirke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

RDNK for prester og Prostifellesrådet for andre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 



 

Vingrom menighet 

82 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Vi vil fortsatt ha dagens ordning med fellesråd lokalt. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

lederegenskaper. Prestene skal fortsatt ha ansvar for det kirkelige. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

relevant lederutdannelse og interesse for kirkens budskap. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Viktig med gjenkjennelighet ved en eventuell omorganisering.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Vi vil ha dagens lokale fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Menighetsrådene har ikke kompetanse til dette. Ikke ansvar men kan komme med innspill på 
hvordan vi kan opprettholde det kirkelige livet i menigheten. Vi ønsker ikke et større ansvar 
enn det vi har i deg. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Hvis det blir prostifellesråd er det viktig med kommunal forankring slik at de tidligere lokale 
fellesrådsoppgavene blir ivaretatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Prostifellesråd blir veldig stort, lett at små menigheter blir oversett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 2 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

2 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Vil ikke ha for store geografiske områder. Vil ha dagens lokal regionsgrenser. se hvilke 
kommuner som har har sammarbeid i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Viktig med lokal forankring! F 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Saksumdal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Rigmor Rikje, leder i menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Fordeler er likebehandling av de ansatte tydelig ansvar for leder, mer profesjonell ledelse. Det 
er vanskelig å få tak i prester, og da bør prestene brukes til det arbeidet som de må være 
presteutdannet for å gjøre, i stedet for å bruke opp tiden deres påadministrative oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Det kan bli byråkratisk, og gjøre at innholdet i kirka kommer i bakgrunnen. Små menigheter 
kan ”drukne”. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Alle menigheter likt representert og med lik stemmerett. Begrense antall kommuner i hvert 
prosti. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Større organ der flere skal bestemme, dermed vanskelig å bli hørt. Økonomisk støtte fra 
kommunene: Hvordan skal det fordeles ut igjen til de ulike menighetene når det er flere 
menigheter og flere kommuner sammen? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Skeptiske til for mye standardisering. Det må være fleksibilitet og handlingsrom ved 
kriser. Det må spesifiseres hva daglig leder er, at denne ikke har ansvar for tro/ kirkelig innhold. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådet skal kunne komme med innspill til utlysningstekst og innstilling. Det bør også 
være med en representant fra menighetsrådet ved intervju sammen med daglig leder og en 
ansattes representant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Med modell 2 blir det en profesjonell leder og prest brukes som prest. En stemme for modell 
3 pga. det kan være vanskelig for prost å være underordnet en annen leder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

En stemme for modell 3 pga. det kan være vanskelig for prost å være underordnet en annen 
leder. 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Bør ha ledererfaring og evt. lederutdanning. Personlige egenskaper/egnethet som leder er 
viktig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ved å endre titlene unngår en at oppgavene og ansvarsfordelingen henger igjen i det som var 
før. En kan bruke ”Daglig leder” og ”Kirkefaglig koordinator”, men navnet ”Prost” er 
hyggeligere enn ”Kirkefaglig koordinator”. Stillingsinstruks er viktigere enntittel.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Tid til å være tilstede som aktiv veileder for prestene. Ved å slippe lederoppgaver frigjøres 
mer tid til veiledning. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Prost må rapportere til biskop på oppfølging av kirkeåret/ faglig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Frikobles med fokus på fag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Faglig ledelse + tilsyn + veiledning. Mer besøk. Kirkens ansikt utad. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Samarbeid for å dekke alt. Enhetlighet i bispedømmet. Årshjul for planlegging fordi det er 
lettere med fast plan. Frister for planlegging. I årshjulet kan det legges inn muligheter for 
lokale tilpasninger på noen anledninger. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

Hva menes med en faglig kompetent stab og hvor mange personer? Kompetansefelt: 
Diakoni, kirkemusikk, gravferder, krisehåndtering. Det er viktigere å ha mange nok 
kompetente folk lokalt. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 1 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 
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Være en kanal inn for fag. Enhetlighet. Biskopen kan ha ansvar for faglig oppdatering av de i 
vigsla stillinger. Viktig at daglig leder har ansvar for faglig påfyll for de andre ansatte slik at 
de også får dette. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Visitt etter behov. Faste møter og spontane møter. Bedre med flere korte møter i stedet for 
få og store møter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Koordinere det faglige arbeidet og føre tilsyn med dette. Gjelder prester, diakoner, kateketer, 
trosopplærere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

NeiHva legges i begrepene i formålsbestemmelsen? Det oppfattes vagt og generelt. 
Prostifellesrådet skal administrere slik at det legges til rette, for eksempel ansette ekstra folk. 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 
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Prostifellesråd kan brukes, eller ”områdenavn + kirkelige fellesråd”. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Vi er en liten menighet og vil fortsette som det. Vi bidrar med det vi kan, men vi har ikke 
kompetanse til å få et slikt ansvar, og vi har ikke økonomi til å ansette noen selv. Kirken må 
verdsette små lokalsamfunn og menigheter og gjøre det mulig for innbyggerne der å delta i 
menighetsråd uten å ha særskilt kirkefaglig kompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Prest, organist, kirketjener og trosopplærere. Fordi vi skal samarbeide med dem. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Må være noen som vil og kan. Alle menighetsrådene må være 
representert. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

De gir penger, så de bør være med. Vi er usikre på om de skal ha stemmerett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Vet ikke. Bør være med ungdomsrepresentant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 
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31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Folketette områder får for stor makt. Bør være likt antall representanter fra hvert 
bispedømme. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 
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Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Nei, ikke krav til slik fordeling. Må være folk med kompetanse og motivasjon til å gå inn i disse 
oppgavene. Det er viktigere enn kjønn. 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Spørsmål c: Vi forstår ikke hva det innebærer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 
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Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

For stort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

2 -3 kommuner med geografisk og kulturell likhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Det er viktig å beholde rom for kreativitet og lokale idéer. Vi som medlemmer av kirken 
trenger at de som leder vår lokale kirke jobber med oss og ikke mot oss. Det er forskjellige 
behov i bygd og by. Vi er opptatt av å ta vare på de små lokalsamfunnene,og er redde for å bli 
oversett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Venabygd Sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Aud Marit Jordbruen Trelvik, Soknerådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser ingen fordeler for dette 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Det blir for lang avstand til prostifellesråd. Kommunene vil ikke bevilge penger til et 
prostifellesråd. Kirka vil tape på en slik organisering. Man får ikke den betjeningen man 
trenger. Vi er redd at kirkebygget forfaller pga sentralisering og manglende økonomisk 
tilskudd. Oppslutningen om lokalkirka vil bli dårligere pga lange avstander. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

La være å etablere å etablere prostifellesråd 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Viljen til å bevilge penger vil reduseres fra lokalmiljøet og kommunene dersom fellesrådet blir 
interkommunalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi er ikke enige i noen av disse modellene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Soknerådene bør ha medvirkning i alle ansettelser som angår soknet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Alle kan godt være ansatt i RDNK, men Fellesrådet bør være som i dag og ha innvirkning på 
ansettelser. Fellesrådets primære oppgave bør være å forvalte lokale kirkebygg og stå for 
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gravferdsforvaltningen. Samarbeid med kirke lokalt og kommunene bil bli vesentlig dårligere 
ved en sentralisering av fellesråda  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Dersom ikke vårt forlag i 10 A er gjennomførbart ønsker vi å videreføre dagens modell med to 
arbeidsgiverlinjer. Dette har ikke ført til problemer i våre menighetsråd og fellesråd. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Kirka Vi bør opprettholde dagens fellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Feller\sråd på lokalt nivå, som i dag. Arbeidsgiveransvar kan evt utøves fra RDNK, ved 
biskopen. Sogneprest kan ha det pastorale ansvaret, mens kirkeverge bør ha det 
administrative ansvaret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 
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Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskop bør være leder for prester og proster. Bikopen må være en synlig leder i hele 
bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Det fungerer godt slik det er i dag. Biskopen bør ha ansvaret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet bør ha innvirkning og uttalelsesrett ved ansettelser slik som i dag 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Dagens ordning fungerer fint 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Siden vi ønsker å opprettholde dagens fellesrådsordning så er det ikke behov for prostimøte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Vi ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Nei 

Vi har kommunal representant i Kirkelig fellesråd i dag, og ønsker å videreføre dette 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Vi vil beholde dagens ordning 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Alle som er medlem av DNK kan velges til kirkemøte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Det fungerer fint slik det er i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 



 

Venabygd Sokneråd 

119 
 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Det må opprettholdes en god kommunikasjon med kommunen. Dette fungerer best med 
kirkelig fellesråd i kommunen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

uansett organisering, vil et prostifellesråd bli for stort for vår lille menighet, og vi vil drukne i 
mengden 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra 
Follebu Menighetsråd og Østre Gausdal 
Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 
Hamar 

Prosti:  
Sør-Gudbrandsdal 

Medlemmer i soknet:  
2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Grethe Skogli, leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Lettere å fordele oppgaver, større miljø 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Større avstand fra der beslutninger tas til der beslutningene skal utøves. Mindre tilhørighet av 
ansatte på de enkelte stedene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Begrense antall kommuner i prostifellesrådet til naturlige geografiske områder med 
sammenfattende interesser. Ansvarliggjøre ansatte i det lokale menighetsbyggende arbeid i 
sammen med menighetsråd 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Ett arbeidsgiverorgan som jobber for fellesskapet og en felles visjon for kirken generelt og 
arbeidet lokalt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Prostifellesrådsmodellen generelt støttes ikke, men blant forslagene anses modell 2 
som mest hensiktsmessig. Det er hensiktsmessig å ha en arbeidsgiverlinje for ansatte. 
Ansettelse i DNK vil gi kirken som sådan en større tyngde i samfunnet, samt at arbeidsvilkår for 
ansatte og en god personalforvaltning også på små steder på en tryggere måte ivaretas, et 
bredt rekrutteringsarbeid sikres 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger i prostifellesråd anses ikke som hensiktsmessig. I mange sokn er rådsarbeid 
"dugnadsbasert" med utskiftninger av rådsmedlemmer hvert fjerde år. Arbeidsgiveransvaret 
på prostinivå vil være et for stort ansvar å ivareta i mange av prostiene somer svært ulike når 
det gjelder størrelse, geografiske avstander, kompetanse innen personalforvaltning, hms og 
kirkefag. Et prostifellesråd vil skape større avstand til den lokale kirken og kommunen. 
Tilsettingsprosedyrer må sikre at det er det lokale menighetsråd som er sterkt involvert i 
tilsettingsprosesser. Her vil det være hensiktsmessig å gjennomgå personalreglement. En dual 
ledelsesmodell må sikre både det kirkefaglige og den administrative personalforvaltningen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

En arbeidsgiverlinje anses som viktig for organiseringen av den kirkelige virksomheten. I 
stedet for prostifellesråd, vurderes et kommunebasert råd med bispedømmeråd som 
delegert arbeidsgiverorgan i rDnk som mest adekvat for ikke å miste den lokalkirkelige 
forankringen.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3 vurderes som egnet med en dual ledelse forankret i et råd der prosten har det 
kirkefaglige ledelsesansvar, mens kirkeverge har det administrative og økonomiske 
ledelsesansvar. Her må det sikres en felles forankring i målsetting og virksomhet forå unngå 
seksjonering slik det gjerne oppleves i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 
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Det overstiger menighetsrådenes kompetanse å tegne skisse for andre modeller 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Krav som må stilles til ledelsesstillinger er både medlemskap og et kirkelig 
engasjement/kompetanse samt ledelseskompetanse innen personalforvaltning, 
administrasjon og økonomi-fordelt på de to utøvende lederstillingene og noe felles. En felles 
virksomhetsstrategi og visjon må ligge i bunn. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 
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Prostifellesråd som arbeidsgiverorgan støttes ikke. Biskopen må ha et arbeidsgiveransvar som 
sikrer både utvikling av faglig kompetanse blant ansatte og tilsyn av arbeidet som utføres. Her 
vil det være hensiktsmessig med støtte på fellesrådsnivå. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Prostifellesrådsmodellen støttes ikke. Tilsetting i rDnk vil åpne for arbeidsgiverfunksjoner på 
ulike kirkelige nivå med fordeling av arbeidsgiveransvar der biskop, bispedømmeråd og 
kirkeråd har et overordnet ansvar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen skal føre tilsyn, veilede og inspirere, føre en faglig-teologisk ledelse, bidra til 
samordning av kirkelig virksomhet, legge til rette for kompetanseutvikling, forordne 
gudstjenester, visitere sokn, ordinere og vigsle, gi særskilte dispensasjonertil kirkelig tjeneste 
og deltakelse og gi bindende pålegg og frata  vigslede og ordinerte rettigheter når det er 
nødvendig 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

3 
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Faste møtepunkter viktig 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Viktig for ivaretagelse av folkekirken 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen bør ha rep i innstillingsråd for at overordnede krav til stsillinger både sikres og 
følges opp 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Dette vil styrke kompetansen blant ansatte og bidra til felles strategisk virksomhet i stedet 
for seksjonerende virksomhet. Det ligger en sterkere ressurs på bispedømmenivå enn i 
hvert enkelt prosti 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

For å ivareta godt samarbeidsklima 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ha som oppgave å forvalte ansvaret som er tillagt kirkeordningen, 
støtte og veilede menighetsråd, ivareta kirkefaglige, juridiske og personalmessige spørsmål, 
bidra til kompetanseheving, forvaltning av tilskuddsmidler og dermed bidra til utvikling av 
folkekirken på regionalt nivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Prostifellesrådsmodell støttes ikke. Det er uansett viktig å ivareta menighetsrådenes 
ansvarsområder og evt fellesråd som handler på vegne av soknet 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Prostifellesrådsmodellen støttes generelt ikke. selve betegnelsen kan evt forkortes til 
prostiråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

I samråd med kirkens ansatte for å oppnå bedre samspill mellom kirke og menighet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Roller ifbm tilsetting må nedfelles i regelverk - for å bevare demokratiet på menighetsnivå 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Greit slik det er i dag 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Prostifellesrådsmodellen ønskes ikke innført. Skulle det bli tilfelle 
likevel, støttes ordningen med valg av menighetsrådene for å sikre gjennomgående 
representasjon fra de lokale menigheter 
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Kommunal representasjon vil styrke samarbeidet mellom den lokale folkekirken og 
kommunen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
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Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Dagens fordeling med samme antall representanter fra hvert bispedømme fungerer godt og 
reflekterer Dnk som grunnlovfestet folkekirke for hele landet. Det er en sammenhengende 
logikk og struktur i kirka på alle nivåer, der enheter på samme nivå har lik representasjon 
uavhengig av befolkningsstørrelse. Dette vil også sikre jevn størrelse for bispedømmeråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei. Kirkemøtet bør bestå av både leke og profesjonelle demokratisk valgte representanter for 
å sikre både folkelig og kirkefaglig kompetanse og unngå evt. skjevheter i representasjonen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei. Kirkemøtet bør bestå av både leke og profesjonelle demokratisk valgte representanter for 
å sikre både folkelig og kirkefaglig kompetanse og unngå evt. skjevheter i representasjonen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 



 

Follebu Menighetsråd og Østre Gausdal Menighetsråd 

134 
 

 

Beholde eget fellesråd i kommunen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

området blir for stort 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 
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Prostifellesrådsmodellen støttes ikke. Men som alternativ: Interkommunalt samarbeid jfr 
kommuner 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Demokratisk valg 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Bevisste valg 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Menighetsrådene ser behovet for ny kirkelig organisering både for å videreutvikle 
virksomheten og fagkompetanse med utgangspunkt i lys av samfunnsutvikling og endrede 
økonomiske rammer. Én arbeidsgiverlinje vil styrke det strategiske arbeid på alle 
nivå.Samtidig:Vi er bekymret for at den lokale folkekirken skal svekkes. Kirken finnes bare 
lokalt der den utfører sine daglige tjenester i møte med mennesker i deres liv. Det er denne 
allmenne lokale kirke det gjelder.Forslaget om å gi prostifellesrådene samme 
formålsformulering som menighetsrådene vil svekke menighetsrådenes funksjon som det 
demokratiske folkevalgte lokale styringsorgan. Vi mener også at forslaget vil vise seg å være 
fordyrende og bidra til økt byråkratisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Fåvang menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Kari Hanne Rudrud, Leder, Fåvang menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser ingen fordeler med dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Vi kan risikere at det blir færre stillinger selv om det blir flere heltidsstillinger. -Vi er redde for 
at sentralisering kan føre til at det lokale engasjementet blir svekket. -Det vil medføre mindre 
nærhet til kommunen både når det gjelder arbeidsoppgaver og økonomi. -Det vil også bety 
større reiseavstand for ansatte ved sentralisering (Lillehammer.) -Det vil også øke reiseavstand 
for folk ved for eksempel dåp og begravelse. Ved disse tingene er det dessuten en stor fordel å 
kjenne/ha faste folk en forholder seg til. -Fellesrådet blir langt fra menighetsrådet, hvilket er 
en ulempe.-Stor risiko for at forvaltningen av kirkebygg forringes, og at det kan bli etterslep på 
vedlikehold. -Lite heldig/ineffektivt med ambulerende kirketjenere. (Det er jo svært dårlig 
erfaring med akkurat dette fra bla skolene og ambulerende vaktmestere på disse.) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 fraråder dette og mener at de ansatte skal være ansatte av Den norske kirke og at 
arbeidsgiveransvaret utøves av bispedømmerådet, og at daglig leder er kirkeverge. Prosten 
leder prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen av modellene. Henviser til pkt. 07. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Den bør foregå profesjonelt og etter gjeldende lover og regler. Vi mener at dette skal gjøres på 
bispedømmenivå (Hamar.) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Vi mener det skal være styrt av et styre: menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte. Ledet 
av en hyrde: prest, prost og biskop. Administrert av en administrator: menighetsforvalter, 
kirkeverge og stiftsdirektør. Enkelt og greit.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Hovedstrukturen bør være menighetsråd-fellesråd (bispenivå)-kirkemøte. Kirken bør absolutt 
ledes av prest, prost og biskop, siden det er et trossamfunn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det er viktig og kunne ledelse, personalbehandling, konfliktbehandling, kommunikasjon, 
HMS, strategi og formidling, samt gode personlige egenskaper. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi mener RDNK bør være arbeidsgiver for alle, og at biskopen skal ha det øverste 
lederansvaret. Prostifellesråd er etter vår mening ikke løsningen. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

De oppgaver han har i dag+ hovedarbeidsgiveransvaret og tilsynsansvaret for alle kirkelige 
ansatte. Prosten har ansvaret for prestene. Daglig drift må utøves av en lokal person: 
kirkeverge eller presten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

Vi er ikke enig i at det etableres et prostifellesråd 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Vi er uenige i at det etableres et prostifelleskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Vi mener at det skal være som i dag, inkludert ansvaret for å ansette menighetsprester og 
andre ansatte i fellesrådsområdet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Vi er ikke enig i at det etableres prostifellesskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi synes at praksisen skal fortsette som den er i dag. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Vi er ikke enige i at vi trenger et prostifellesråd, og da heller ikke et prostimøte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Vi ønsker ikke et prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Som pkt. 26 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Som pkt. 26 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Vi ønsker at sammensetningen blir som i menighetsråd og kirkelig fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

For å sikre at alle deler av landet får reel innflytelse. Likestilling mellom by og land. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

De ansatte (prest og lek) bør representeres, for å underbygge demokratiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Henviser til pkt. 32 og 33, og mener at dette ikke skal avvikles. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Vi mener at Kirkemøtets sammensetning skal være som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt består. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Relasjon mellom kirke og kommune blir best ved å opprettholde kirkelig fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 3 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

1 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Vi har svart ut i fra størrelsen på prostier, men vi er uenige i prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Tilsvarende bispedømmenivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Vi er enige i at samer bør representeres i kirkelige organer, men ikke i prostifellesråd, som vi er 
imot. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Henviser til pkt. 44. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi mener at det ikke foreligger et behov for opprettelse av et nytt organ. Vi tror på at det enkle 
ofte er det beste. Også i denne saken. Så vi støtter oss til en modell vi har nevnt tidligere: at 
det blir styrt av et styre: menighetsråd, bispedømmeråd ogkirkemøte. At det blir ledet av en 
leder: prest, prost og biskop. Og at det blir administrert av en administrator: 
menighetsforvalter, kirkeverge og stiftsdirektør. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Fåberg menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Odd Arne Brenn, menighetsrådsmedlem 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Fordeler:•Flere hele stillinger•Lettere å rekruttere•Mindre sårbart•Større 
arbeidsmiljø•Mulighet for mer effektiv drift 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ulemper:•Mindre lokal forankring •Svekka lokalkirke•Sentralisering med færre lokale 
kirkekontor•Større avstand mellom menighet og ledelsen•Kommunene vil kunne få ett 
svekket ansvarsforhold til finansieringen av kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

•Finne riktige grenser for prostifellesråd (Benytte etablerte kommunesamarbeid) •Viktig med 
gode lokale tilpasningsmuligheter•Opprettholdelse av dagens kirkekontor 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Høringen burde åpnet opp for flere alternativer.Det er mange åpne spørsmål.Bygge videre på 
bispedømmene burde også vært ett alternativ. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadFåberg menighetsråd er delt på midten på hvilken modell for 
arbeidsgiverorganisering som vi ønsker å anbefale.Modell 2 er gunstig for å få en mer enhetlig 
kirke og helhetlig arbeidsgiverorganisering med felles ledelse og  likbehandling av alle ansatte. 
Den lokale forankringen kan sikres gjennom delegasjon og fullmakt.  Modell 2 vil også kunne 
fungere godt uten prostifellesråd, men med dagens kommunebaserte fellesråd. Da kan 
fellesrådene være organ for både soknet og RDNK. Modell 3 vil være mest gunstig iforhold til 
finansiering. Lokal tilhørighet er viktig for finansieringen fra kommunene.Prostifellesrådet bør 
hente sin rettslige handleevne fra både soknene og RDNK.Prostifellesrådet blir arbeidsgiver for 
dem som i dag har kirkelig fellesråd som arbeidsgiver, og i praksis for prestene, basert på 
delegasjon fra RDNK. RDNK beholder det formelle arbeidsgiveransvaret for prestene. Vid 
delegasjon av arbeidsgiverfunksjoner for prestene til prostifellesrådene (arbeidsgiveralternativ 
3) sørger for felles utøvelseav arbeidsgiveransvaret i praksis for dem som arbeider lokalt.Dette 
alternativet gir god sammenheng mellom rettssubjektene og legger til rette for at 
prostifellesrådet kan bli et nav som binder sammen kirkeorganisasjonen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Fåberg menighetsråd er delt på midten på hvilken modell for arbeidsgiverorganisering som vi 
ønsker å anbefale.Modell 2 er gunstig for å få en mer enhetlig kirke og helhetlig 
arbeidsgiverorganisering med felles ledelse og  likbehandling av alle ansatte. Den lokale 
forankringen kan sikres gjennom delegasjon og fullmakt.  Modell 2 vil også kunne fungere godt 
uten prostifellesråd, men med dagens kommunebaserte fellesråd. Da kan fellesrådene være 
organ for både soknet og RDNK. Modell 3 vil være mest gunstig i forhold til finansiering. Lokal 
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tilhørighet er viktig for finansieringen fra kommunene.Prostifellesrådet bør hente sin rettslige 
handleevne fra både soknene og RDNK.Prostifellesrådet blir arbeidsgiver for dem som i dag har 
kirkelig fellesråd som arbeidsgiver, og i praksis for prestene, basert på delegasjon fra RDNK. 
RDNK beholder det formelle arbeidsgiveransvaret for prestene. Vid delegasjon av 
arbeidsgiverfunksjoner for prestene til prostifellesrådene (arbeidsgiveralternativ 3) sørger for 
felles utøvelse av arbeidsgiveransvaret i praksis for dem som arbeider lokalt.Dette alternativet 
gir god sammenheng mellom rettssubjektene og legger til rette for at prostifellesrådet kan bli 
et nav som binder sammen kirkeorganisasjonen. 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Man bør passe på å opprettholde en lokal involvering ved ansettelser.Innstilling fra lokal 
menighet må vektlegges. Hvis man avviker fra lokal innstilling, må det begrunnes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. En organisering med utgangspunkt i bispedømmene burde vært sett på.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 
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Ett flertall foretrekker modell 3 fordi, de som skal ha lederansvar må selv være ordinertDet 
må gå en ubrutt linje fra biskopene til de som er ordinert. Dette alternativet bygger på 
strukturen på bispedømmenivået, med to ledere som henter sin legitimitetpå ulike måter, og 
til sammen representerer kirkens særpreg. Samme struktur kan ses igjen i det enkelte sokn 
og på det nasjonale nivået.Kirken kan ikke være kirke uten en overordnet forpliktelse overfor 
Gud og Guds ord, som uttrykkes i kall og ordinasjon,og som daglig håndteres av prostens og 
prestenes kalls- og ledelsesforståelse. Kallets og embetets betydning og behovet for en 
personlig ansvarliggjøring tilsier at den kirkefaglige ledelsen bør ligge til en person som er 
ordinert til tjeneste. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Ett mindretall mener modell 1 er best for å sikre enhetlig ledelse. 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Prost som daglig leder med administrativ leder i stab 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Nasjonalt krav om at daglig leder må være cand. theol. og ordinert til prestetjeneste med 
ekstra lederutdanning. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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Kirkeverge tittelen bør endres, pga nytt innhold.Rolle: Administrativ leder  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Det må utredes hvordan arbeidsgiver skal følge opp biskopens bindende pålegg.Virkemidlene 
under spørsmål 18 er alle aktuelle. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Virkemidlene under spørsmål 18 er alle aktuelle uansett hvilken arbeidsgivermodell man 
velger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha arbeidsgiveransvar og tilsyn, hvis modell 2 velges. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Tilsyn 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Litt enig. Biskopen bør uansett ha en uttalelsesrett. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

Litt enig. Invitasjon i stedet for innkalling. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør jobbe strategisk for å «vekke og nære det kristelige liv i menighetene». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 
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20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Prostifellesråd kan fungereFellesråd blir ledig og kan brukesProstiråd – kortereFellesrådet i 
(stedsangivelse) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Menighetsrådet har nok ansvar. Dagens ansvarsfordeling fungerer godt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menigetsrådene bør være like mye involvert i alle tilsettinger som har tilknytning til 
menigheten. De bør ha en representant i ansettelsesutvalget 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Fåberg menighetsråd er enig i at hvert menighetsråd velger en 
representant til prostifellesrådet. 
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Fåberg menighetsråd mener at hvert menighetsråd velger en representant til prostifellesrådet 
og en vara. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Det er viktig å beholde den kommunale representasjonen. Vi ønsker kommunal 
representasjon med full stemmerett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Det vil være viktig med en balansert fordeling mellom menighetsrådsrepresentanter og 
kommunal representasjon i prostifellesrådet. Både for mange og for få representanter fra 
kommunene vil bli negativt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 
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30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Fåberg menighetsråd mener at alternativ 3 bør velges, men bispedømmerådet vil da kunne 
bli for stort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Man kan innføre en viss vekting. Høyere medlemstall kan vektes noe, men det er viktig at alle 
deler av landet kan være godt representert. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei. Dagens ordning bør videreføres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei. Dagens ordning bør videreføres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Alle representantene fra prostifellesrådet inn i bispedømmerådet bør ikke nødvendigvis delta 
på kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Det er allerede ett etablert kommunesamarbeid for Gausdal, Øyer og Lillehammer. Sør-
Gudbrandsdal prosti inneholder 2 kommuner til og vil bli for stort. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Egnet størrelse på ett nytt arbeidsgiverorgan kan godt være større enn det 
kommuneregionstrukturen legger opp til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Generell lovgivning og kirkeordningen bør ivareta de samiske interessene i kirka på lokalt nivå. 
Valgordningene bør sørge for at det er samisk representasjon i rådsorganene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Generell lovgivning og kirkeordningen bør ivareta de samiske interessene i kirka på prostinivå. 
Valgordningene bør sørge for at det er samisk representasjon i rådsorganene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Høringen burde åpnet opp for flere alternativer enn dagens ordning og 
prostifellesrådsmodellen.Det er mange ubesvarte spørsmål.Bygge videre på bispedømmene 
burde også vært ett alternativ.Et prinsipielt utgangspunktAll organisering er et middel. Det kan 
aldri være et mål i seg selv. Når det legges fram forslag som er så gjennomgripende, blir det 
ekstra viktig å fokusere på målet - hva som er kjernen i kirkens oppdrag.Følgende punkter er – 
så langt jeg kan se - et viktig fundament for organisering i vår kirke. 1 All kirkelig organisering 
må utgå fra kirkens oppdrag og formål «Vi tror på én, hellig, allmenn (katolsk) og apostolisk 
kirke» (Nikenum eller Den nikensk-konstantinopolitanske trosbekjennelse, år 381). Dette er 
basis for forståelsen av kirkens identitet og formål. Det innebærer blant annet at noen i vår 
kirke må ha ansvar for å se til at vår kirke forblir en del av den ene verdensvide kirke. Og det 
har i høy grad betydning for fordeling av ansvar og roller i vår kirke. 2 Oppdraget med å lære 
evangeliet og meddele sakramentene er en tjeneste. (CA5)”For at vi skal komme til denne tro, 
er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene.” (Confessio 
Augustana Art. V). I vår kirke er noen utpekt og spesielt kalt til å bringe ossevangeliet. Kirken 
skal kalle og sende mennesker som kan ivareta dette oppdraget.Dette oppdraget må utføres 
av personer som er forpliktet på dette oppdraget og ordinert til tjeneste. De som skal ha 
lederansvar og føre tilsyn med personer som er ordinert/vigslet, må selv være ordinert. Det 
må gå en ubrutt linje fra de som har det største lederansvaret i vår kirke -  biskopene -  og til 
alle som er vigslet, og den må være tydelig.3 Kirkens oppdrag er å være til stede lokaltKirken 
eksisterer som et lokalt fellesskap samlet om ord og sakrament.Menigheten eller soknet er 
den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Når kirken skal organisere seg, må den først og 
fremst spørre hvordan kreftene kan brukes for å gjøre kirken sterkest mulig lokalt. Det hjelper 
ikkeå lage en kirke som har stort engasjement blant ansatte på regionnivå, hvis den ikke 
fungerer lokalt. Kirken står og faller med at den er til stede, nærværende en levende kraft som 
folk søker til lokalt. 4 Kirkens ulike tjenester skal være med å oppfyllekirkens oppdragDet er 
behov for mange slags tjenester for at kirken skal fungere: ”Gud satte i kirken først noen til 
apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver 
til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale.” (1.Kor.12,28) 
Oppdraget med ord og sakrament utfolder seg sammen med de andre tjenester ”i form av 
diakoni, evangelisasjon, opplæring (katekese) og styre og lederansvar.” 
(StøylenkommisjonenEn god kirkelig organiseringmå sørge for at ulike tjenester i kirken spiller 
godt sammen. Det må det tilrettelegges for.5 Embete og råd må spille sammenAlle døpte som 
holder fast ved sitt kirkemedlemskap, har medansvar for hvordan kirken styres. De som er kalt 
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inn i det kirkelige embete, er kalt til en spesiell tjeneste. I Den norske kirke er det forsøkt å 
finne frem til et samspill som både ivaretar embetets spesielle apostoliske oppdrag og det 
ansvar alle kristne har for hvordan kirken skal styres (Fra Kirke/stat-utvalget Hva er kirken? En 
ekklesiologi Delrapport, september 2000). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Nordre Ål menighetsråd, Lillehammer 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Tina Larsen, Leder i Nordre Ål menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ønsker primært ikke prostifellesråd, men her er likevel noen fordeler og muligheter: Større 
mulighet for flere hele stillinger kan gi bedre rekrutteringStørre stab kan gi mellomleder med 
mer spesifikt fagfelt, som kan gi større profesjonalitet i arbeidetRedusere sårbarhet med 
ansatteFelles leder kan gjøre samhandling enklere 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Det vil ikke finnes mer midler i ny ordningDet blir større avstand fra prostifellesråd til menighet 
og kommuneDet kan bli mindre myndighet til det enkelte menighetsrådRådet må forholde seg 
til flere kommuner = mer komplisertDet er fare for redusert finansieringsvilje fra kommunene 
fordi avstanden blir størreAvstand mellom sogn og administrasjon/ledelse blir størreArbeidet i 
den enkelt menighet kan bli skadelidende på grunn av større avstand til fellesrådVi kan risikere 
at flere ansatte slutter ved en omorganisering 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Lokale tilpasninger kan bøte på uheldige konsekvenser. Vi mener ordningen med prostiråd må 
være frivillig der små kommuner eventuelt kan slå seg sammen . Samarbeid kan være en 
mulighet i stedet for felles organisasjonDagens prostigrenser er ikke naturligavgrensning og vil 
ved eventuelle prostiråd bli altfor store områder – en mulighet er å forholde seg til dagens 
kommuneregioner 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 mener prostifellesråd ikke skal etableres som en ordning for alle. Det er bedre å ta 
utgangspunkt i det vi har og forbedre det. Et fellesråd bør ha så liten administrasjon som mulig 
for å frigjøre midler til de som jobber i menighet eller betjener denne.Vi n\mener det er en 
svakhet med høringen at ordningen med prostifellesråd legges til grunn uten at dette settes 
opp mot nullalternativet som er dagens ordning. det er lagt en forutsetning i høringen som vi 
mener ikke bør være gitt. Forslag til ny ordning burde vært satt opp mot dagens ordning og 
vurdere fordeler og ulemper ved begge ordninger.Grunnleggende sett er vi skeptiske til den 
modellen som er tenkt og vi stiller spørsmål ved hvordan en er kommet fram til at denne 
legges til grunn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Vi går inn for en variant av modell 2. (vi kaller den modell 4)Vi mener alle bør ha en 
arbeidsgiver og at denne bør være den norske kirke, eventuelt representert ved 
bispedømmerådet. Vi mener dett vil styrke biskopens stilling og føre til at kirkelige ansatte i 
større grad vil føle seg som del av e større sammenheng, nemlig den norske kirke. Vilkårene vil 
bli likere for de ansatte, både mellom geografiske områder og mellom de ulike ansatte-
grupper. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ja . menighetsrådet må involveres i tilsettinger i deres sokn, og innstille før fellesrådet 
behandler saken. dette gjelder både ved fellesråd som i dag og ved eventuelt prostifellesråd. 
Biskopen må ha en viktig rolle ved tilsettinger av prester og andre vigslede stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Vi mener alle ansatte skal være ansatt i RDNK og at bispedømmet skal ha en viktigere rolle 
her enn et eventuelt prostifellesråd. Dette vil styrke biskopens rolle, selv om biskopen 
eventuelt vil slippe det direkte arbeidsgiveransvaret men beholde en tilsynsrolle. Det vil 
skape kort avstand mellom biskop og arbeidsgiver.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 
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Vi ønsker ikke modellen med prostifellesråd men dagens ordning og at det å gå sammen 
frivillig for små kommuner. Vi er usikre på hvilken modell av ledelse som er å foretrekke. Det 
beste er en personalleder, men vi har diskutert og er usikre på om denne bør være geistlig 
eller administrativ. Presten må uansett være en faglig/teologisk leder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen må ha en sentral rolle, både som tilsynsmyndighet og ved ansettelser. Vi er usikre 
på hvordan dette skal sikres i denne modellen, og vi støtter ikke denne modellen. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi mener biskopens leder- og tilsynsrolle bedre ivaretas ved variant av modell 2 (modell 4) 
der alle ansatte er ansatt i RDNK g bispedømmet får en sentral rolle. Dersom 
arbeidsgiveransvaret er delegert til samme enhet som biskopen bil det være letter å 
sebiskopen rolle sammen med arbeidsgiveramsvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Vi er usikre på denne. Biskopen må kunne gripe inn over alle ansatte som øverste teologiske 
leder.Biskopen skal ha et teologisk og kirkefaglig ansvar – tilsynsansvar – 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Teologisk og kirkefaglig ansvar, tilsynsansvar. Biskopen bør få mer tid til visitaser og til å 
besøke soknene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Viktig å ivareta biskopens rolle uansett organisering 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

For å frigjøre tid til viktige oppgaver 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Særlig i vigslede stillinger 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Det er viktig å opprettholde kompetanse - for alle. Viktig at alle får muligheter til 
kompetanseheving i en organisasjon med en arbeidsgiver. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Viktig at biskopen møter menighetene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

•Strategisk og faglig utvikling teologisk ledelse, kompetansehevende tiltak •Viktig å styre riktig 
personer inn på riktig stilling - ansettelser•Kurse de folkevalgte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådets rolle bør styrkes- tilsettingssaker for alle i soknetMR skal ha ansvaret for 
gudstjenester osv.MR rolle bør tydeliggjøres 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådets rolle bær styrkes og tydeliggjøres og dette bør nedfelles i regelverk. (likhet og 
klarhet) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Det er en god ide å opprette møte for prostiet, men tror ikke dette bør ha form som et årlig 
årsmøte, men mer etter behov dersom det aktuelle tema å ta opp. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 
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Begrunnelse for å være enig: Uavhengig av om det blir prostifellesråde eller dagens fellesråd, 
bær medlemmene velges aav det enkelte menighetsråd. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Kommunal representant er ikke valgt som de andre og bør ikke ha stemmerett. I saker som 
angår kommunen vil vedkommende ta et vedtak tilbake til kommunen som uansett kan 
behandle en sak. det er mest renslig at kommunal representant ikke har stemmerett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Vo ønsker ikke prostifellesråd, men dagens ordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Dagens ordning fungerer fint 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Det bør vektlegges noe mer enn i dag men ikke matematisk 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Dagens ordning fungerer bra 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Dagens prostigrenser vil gi for store enheter derosm det innføres prostfellesråd.Vi ønsker 
primært dagens ordning. 



 

Nordre Ål menighetsråd, Lillehammer 

180 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

En prostistruktur må stor nok men likevel nært nok soknet som må styrkes der det er 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Kirkelig demokrati er viktig, og vi takker for muligheten til å kunne si noe om hva vi mener er 
viktig i denne prosessen. Vi er likevel skeptiske til at det ser ut til at ordningen med 
prostifellesråd ser ut tii å legges til grunn hele vegen uten å se motdagens ordning på samme 
måte.Det føles vanskelig å svare på noe vi ikke vet konsekvensene av. Vi frykter at den nye 
ordningen kan svekke den lokale kirke og menighet og vi vet ikke hva som vil bli vektlagt 
fremover når det gjelder kirka i lokalsamfunnetog menighetsrådets rolle. Vi må fortsatt huske 
å være kirke, og bringe evangeliet ut til folket. det er viktig å huske på at vi er et trossamfunn 
og at dette skiller oss ut i fra alminnelige bedrifter, selv om arbeidsforhold skal sikres og være 
like godesom i en vanlig bedrift. Vi må ikke bli mer byråkratiske enn i dag eller gjøre 
organisasjonen mer komplisert. Arbeidsgiveransvaret bør ligge ett sted, og det riktigste vil 
være RDNK. Styrk den lokale kirke og fellesrådene. Ikke innfør prostfellesråd men gi mulighet 
for sammenslåing av fellesråd der det er geografisk naturlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Sør-Fron kirkelig fellesråd/sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Kristian Haave, Kirkeverge 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

•Sårbarheten kan reduseres ved fravær.•Større muligheter for profesjonalisering, lettere å 
omdisponere ressursene •Det tenkes at en kan redusere deltidsstillinger ved å få større 
enheter, selv om det vil øke reisingen ut i prostiet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

•Betingelsen for en folkekirke er at det er en lokal stab- og som har et eierforhold til 
oppgavene som skal løses lokalt. Holder derfor på at det er et kirkelig fellesråd i kommunen 
som er det beste, slik som i dag.Subsidiært tror vi bedre på fellesråd på nabokommunenivå- 
med interkommunal løsning. Dette er det gode erfaringer med ellers for samarbeid mellom 
kommuner. •Et prostifellesråd kan medføre en redusert finansieringsvilje fra kommunene når 
pengene skal sendes ut av kommunen •Betviler innsparingspotensial:•Lite realistisk å kutte 
personalkostnader siden vi uansett trenger stedlig ledelse / administrasjon i hvert sokn. 
•Lange avstander gjør at samvirke med ressurser over soknegrenser vil bety at en stor del av 
arbeidstiden går med til reising. •Medforslaget vil vi øke den opplevde avstanden mellom 
folket og kirkas ledelse. Kirka blir dermed mer fjern for folk. Ansatte «på gulvet» i kirka vil 
måtte forholde seg til en ledelse langt unna. Det kan redusere tilhørighet, lojalitet og dermed 
også motivasjon. Det kan også gå ut over det frivillige arbeidet. Resultatet frykter vi er en kirke 
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som oppleves som ovenfra-og-ned, og ikke en grasrot-kirke. •I vårt prosti er vi ett-sokns-
kommuner. I våre menighetsråd behandler vi flere fellesrådssaker enn menighetsrådssaker. 
Det vil bli mindre attraktivt å sitte i menighetsråd uten fellesrådssaker, så rekruttering kan bli 
utfordrende.  •I små fellesråd er kirkevergen arbeidsgiver for de fellesrådstilsatte, og man kan 
oppleve seg alene med utfordringene knyttet tilarbeidsgiverrollen. Siden soknepresten er 
uavhengig kirkevergen kan denne være en nyttig rådgiver og sparringspartner i slike spørsmål. 
Den muligheten vil man miste med alle i samme arbeidsgiverlinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

•Det bør uansett bli mulighet for lokale tilpasninger utfra lokale kulturelle forhold og 
reiseavstander•Opprette regionfellesråd, jfr interkommunale ordninger 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

•Vår erfaring er det er en kunstig konflikt med to arbeidsgiverlinjer. Vi opplever ikke det som 
problematisk. Konflikter kan oppstå uansett organisering, vi har ikke erfaring med at to 
arbeidsgiverlinjer er konflikt-drivende.•Det formidles fra sentralt hold at dagens organisering 
svekker omdømmet, og at vi bruker for mye tid og penger på byråkrati. I vår hverdag kjenner vi 
oss ikke igjen i dette. Slik det også fremgår av rapporten vil den nye organiseringen også kreve 
betydelige formelle og byråkratiske ordninger som også vil kreve ressurser. Vi erkjenner at 
dagens struktur er en hybrid med svakheter, men det har tross alt gått seg til og fungerer i 
praksis. Vi tjener ikke noe på å erstatte en halvgod innkjørt modell som reelt sett fungerer med 
en annen halvgod modell som ikke er prøvd i praksis. •«Mer kirke for pengene» er uttalt mål, 
altså implisitt mål om effektivisering. Dette betyr ofte sentralisering. Den norske kirke har 
landet over gjennom århundrene funnet et utall av former og arbeidsmåter basert på lokale 
forhold, kultur og frivillighet. Kirka bør derfor få vokse nedenfra og opp - grasrot-basert – og da 
trenger vi strukturer som er forankret lokalt.•Vi ser ikke potensial for forbedring som oppveier 
de negative konsekvensene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3•Ingen av modellene er etter vårt syn tilfredsstillende, da vi primært ønsker å beholde 
dagens ordning, men må vi velge så blir det modell 3Model 3. Valg til sokneråd, indirekte valg 
til fellesråd. Fellesrådet ansetter alle ansatte. Det er krevende å få god oppslutning om 
kirkevalg, men tross alt lettere på lokalt nivå enn regionalt og høyere nivå. Vi ønsker derfor 
primært direkte valg på sokn-nivå og indirekte valg til prostifellesråd. Det er fornuftig med økt 
delegasjon til det lokale nivået, jfr det vihar sagt over om grasrot-kirke som har stor 
handlefrihet til å velge arbeidsformer lokalt. Bispedømmenivået bør ha en reel rolle som 
arbeidsgiverPrestene vil gjennom delegasjon i praksis være ansatt lokalt og slik naturlig inngå i 
det lokale arbeidsfellesskapet. Presterollen er likevel så særegen at det er riktig at de samtidig 
har faglige og formelle bånd til prost og biskop og et apparat å  støtte seg på hos biskopen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

•I hovedsak lokalt, men det er naturlig med noe medvirkning fra biskop ved tilsetting i vigslede 
stillinger. Dette kan løses ved uttalerett ifm saksbehandlingen, samt talerett og stemmerett i 
behandlingen av tilsettingssaken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

oKirkemøtets mål om en felles arbeidsgiverlinje var basert på gode intensjoner og hadde mye 
for seg. Utredningen har imidlertid vist at det er mange kryssende hensyn å forholde seg til, 
og det alternativet som foreligger har store svakheter som dermed totalt sett ikke er bedre. 
oBeslutningen om å opprettholde dagens ordning med delvis kommunal finansiering har vist 
seg å legge sterkere føringer på prosessen enn man kanskje først tok inn over seg. Enhver 
omorganisering som flytter kirkas organer og virksomhet bort fra den enkelte kommune vil 
undergrave viljen til kommunal medfinansiering. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

•Vi foretrekker modell 3. Det er viktig med tydelighet på hvem som er daglig leder, derfor er 
modell 1 uaktuell. Vi liker også mye ved modell 2, hvor en kirkeverge forestår det 
administrative og byråkratiske slik at prosten (i stab) kan fokusere på ledelsen av det 
kirkefaglige. Modell 2 ivaretar også det uttalte ønsket om en tydelig og enkel organisasjon 
med tydelig ledelse. Likevel, at kirkevergen tilrettelegger for at prosten kan lede det 
kirkefaglige iht embetstankegangen er en fin tanke, men i realiteten vil prosten være prisgitt 
sin sjef kirkevergens prioriteringer. Maktbalansen mellom merkantile og kirkelige oppgaver 
vil dermed ikke støtte opp om embetstankegangen. •Vi tror at modell 3 med tilsvarende 
arbeidsfordeling som mellom stiftsdirektør og biskop best sikrer embetstankegangen. Her vil 
kirkevergens rolle være tydelig som daglig leder for merkantile oppgaver, men prosten vil 
likevel være overordnet denne og lede kirken på teologisk og kirkefaglig basis. 
Embetstankegangen er viktig for å sikre at kirken skal få være kirke i ordets egentlige 
betydning.•Selv om modell 3 intuitivt ikke virker å oppfylle kravet om tydelighet og enkelhet 
rent organisatorisk, mener vi bildet fra bispedømmeledelsen er beskrivende – de fleste vil 
mene at det er biskopensom leder bispedømmet sitt. Videre kan man si; biskopen har 
stiftsdirektøren med stab for å ta seg av det byråkratiske. På samme måte blir prosten kirkelig 
leder i prostifellesrådet men har kirkevergen med stab for å forestå det merkantile.  Utvalget 
beskriver viktigheten av daglig leder-rollen og stiller opp det brede ansvarsområdet og dertil 
behovet for bredde og tyngde i kompetanse denne personen bør ha. Vi er enige i at daglig 
leder bør ha god og bred kompetanse på høyskolenivå, gjerne også ledererfaring. Det 
fremgår av punktene over, men til diskusjonen om daglig leder skal være teolog svarer vi et 
klart NEI. Hvis en prost (eller prest) er daglig leder vil denne reelt sett ikke ha tid til å ivareta 
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det kirkefaglige fokuset, verken teologisk eller oppfølging av prester. I lys av den tiltakende 
prestemangelen i Norge er det merkelig at man fra prestelig hold ønsker å binde opp 
hundrevis av prester i byråkrat-rollen. En prost som daglig leder vil reelt sett bli daglig leder 
og ikke prost i embets-forstand. Vi vil sterkt forsvare embetstankegangen, og ser på rollen 
som daglig leder som tilrettelegger for det kirkefaglige arbeidet i soknene. Selvfølgelig står 
prester fritt til å søke på daglig leder-stillinger, men da uten hvit snipp i skjortekragen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

•Alternativ 1.Vi liker formuleringen «og har et engasjement for kirkens budskap». Imidlertid 
bør dette konkretiseres for eksempel med at daglig leder bør ha erfaring med, eller har hatt 
en aktiv rolle, i menighetsarbeid. Det er viktig at daglig leder harkjennskap med arbeidet «på 
gulvet», spesielt i små fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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•Titlene bør ikke endres. Prost og kirkeverger er godt innarbeidede og tradisjonstunge titler 
som vi bør videreføre.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

•Biskopens skal ha arbeidsgivers styringsrett overfor prestene. Vi mener presterollen er så 
særegen at det er riktig å ha en egen ordning for disse. Uten styringsrett blir biskopens rolle 
vesentlig undergravet.  Kantor, diakon og kateket kan ha sin arbeidsgiver lokalt 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

•Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar Vi ser av rapporten at biskopens 
tilsynsoppgave kan løses uten arbeidsgiverrollen, men at «arbeidsgiverrollen er et nyttig 
verktøy». Vi er skeptiske til å frikoble tilsynsrollen fra arbeidsgiveransvaret,nettopp fordi 
tilsynsrollen trenger verktøy for å kunne utøves i praksis. En arbeidsgiverrolle vil også sørge 
for at biskopen kan kalle inn til kurs, samt bruke styringsretten til å løse 
bemanningsutfordringer rundt om. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

•Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar Vi ser av rapporten at biskopens 
tilsynsoppgave kan løses uten arbeidsgiverrollen, men at «arbeidsgiverrollen er et nyttig 
verktøy». Vi er skeptiske til å frikoble tilsynsrollen fra arbeidsgiveransvaret,nettopp fordi 
tilsynsrollen trenger verktøy for å kunne utøves i praksis. En arbeidsgiverrolle vil også sørge 
for at biskopen kan kalle inn til kurs, samt bruke styringsretten til å løse 
bemanningsutfordringer rundt om. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

•Se svar i spørsmål 16 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

•Helt enig – for vigslede stillinger. Både gjennom en uttalelse på samme måte som 
menighetsråd idag uttaler seg ifm prestetilsettinge, og representasjon (fx ved prosten) med 
tale- og stemmerett i tilsettingsrådet. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

•Helt enig. Vi bør videreføre fagdager hvert år slik prester og kantorer har idag. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

•Litt enig. Det er riktig intensjon med at biskopen jevnlig skal besøke prostiene, men det er 
krevende rent ressursmessig med en slik ambisjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 
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Ja, Menighetsrådet bør ha ansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, 
dvs det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens forordning, noe som vil virke 
mobiliserende og motiverende. Eierskapsfølelsen er svært viktig 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

•Nei. Menighetsrådet bør fortsatt tilsette daglig leder og vigslede stillinger. Andre stillinger bør 
ansattes om i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

•Der hvor et menighetsråd er en kommune bør menighetsrådet få økonomiansvar (budsjett og 
regnskap) for bevilgningen som kommer fra kommunen. Slik kan man sikre at kommunens 
bevilgning blir brukt lokalt. (Men naturlig med et bidrag til 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og 
regnskap 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: •Enig. Størst oppslutning om lokale valg hvor man i større grad 
kjenner    kandidatene. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ja, med møte- og talerett 

•Ja, med møte og talerett. Med stemmerett vil prostesetet favoriseres ved at dette soknet 
får to faste representanter i rådet.. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

•Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd. Valg til bispedømmeråd har 
i dag svært lav oppslutning. Et kirkevalg bør være tilstrekkelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

•Nei – for å sikre mangfoldet fra kirke-Norge. Bispedømmer med mye folk vil uansett være 
mer enn godt nok representert på Kirkemøtet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei. Det er viktig med bred geistlig representasjon på Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ja. Valgordningen er altfor komplisert pr i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

1 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

•Mindre kommuneovergrensende fellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 1 Antall sokn 1 

Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 1 Antall kommuner 1 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

3 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

1 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

•5. Utfordringen er å balansere hensynene mot hverandre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

•Nokså hensiktsmessig. For mange sokn gjør et PFR uhåndterlig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

•Prosti med mer enn 12-15 sokn vil gi prostfellesråd med uhensiktsmessig mange medlemmer. 
Her bør man kanskje justere soknegrenser. MEN, ved å opprette flere sokn vil vi øke 
byråkratigraden i DNK, og det er jo mot intensjonen med arbeidet. Men om det baregir 
moderate endringer er det vel akseptabelt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Nei 

•Nei. La oss ikke gjøre sammensettingen av PFR for omfattende 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

•Nei. La oss ikke gjøre sammensettingen av PFR for omfattende 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

•Egne utvalg for samiske kirkeliv. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

•Er sterkt uenig i en så stor modell som prosti fellesråd•Eierskap til oppgaver som skal gjøres 
blir pulverisert•Forslaget virker sentraliserende og vil virke mot sin hensikt med å bygge 
folkekirken.•Vi foreslår at et nytt prostifellesråd etableres i Midt-Gudbrandsdal med de 8 
soknene som finnes der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Vestre Gausdal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Frode Frydenlund, Leder i menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ser få fordeler. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Prestens og biskopens roller blir uklare.  Den lokale tilknytningen til lokal kirke og kirkeliv blir 
svekket. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi ønsker å få forelagt andre måter å organisere kirka vår på. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadKirken står sterkt lokalt og en folkekirke i hele landet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vanskelig å si noe om tilsetting når vi ikke har tillit til modellen som er forelagt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Takk for tilliten! Vi blir ikke helt fortrolig med prostifellesrådsmodellen men har dessverre 
ikke kapasitet til å arbeide frem forslag til ny modell akkurat nå!  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Som sagt er vi ikke fortrolig med prostifellesrådsmodellen.  Vi mener Kirkemøte burde ha gitt 
et mer åpent mandat  og ikke låst det fast til en arbeidsgiverlinje.  Vi kan fortsette med 
dagens ordning, vi kjenner til dens ulemper i enkelte situasjoner, menvi ser ikke at den nye 
modellen har færre ulemper. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Finner spørsmålet som irrelevant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Igjen takk for tilliten, og igjen har vi ikke tid til å arbeide frem  en ny modell. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Irrelevant å svare på dette hvis vi ikke går for prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Er det ikke ei arbeidsgruppe som skal se på biskopens rolle? 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi må ha ei kirke med klare og tydelige biskoper 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopen bør ha en tydelig rolle overfor bispedømmets prester. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det mener vi å ha svart på. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Hvordan det skal gjøres, om det skal være faste møtepunkter skal ikke vi si noe om. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Må ha noen å støtte seg til. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

Fortsetter vi dagens rolle så har biskopen det, og det  er vi godt fornøyd med. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Det finner vi vanskelig å si noe om. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 
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Det er rom for å gjøre lokale vrier i dagens ordning.  Vi ønsker at gudstjenestene i det "daglige" 
skal ha gjennomgående og gjenkjennelige elementer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Bispedømmer med få medlemmer må sikres en god representasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Hvis en avvikling av ordningen medfører at færre prester deltar på kirkemøte så støtter vi ikke 
det forslaget. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Vestre Gausdal menighetsråd 

211 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Lillehammer menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Alf Martin Johnsen, Nestleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Lillehammer menighet ser behovet for en bedre organisering av kirken. Kirken har en to tusen 
års tradisjon som fortjener å tas vare på.Bare å skille kirke og stat har vært et stort steg for 
kirken.Vi mener at det er gått for kort tid siden 1.januar 2017 til at vi allerede nå kan vite hva 
som er gode alternativer å velge mellom. Vi oppfatter de alternativene som foreligger som alt 
for svakt utredet, og hvor detaljeringsgraden av hvilke konsekvenser hvert alternativ medfører, 
ikke er tilstrekkelig belyst.Ingen av de foreliggende alternativer peker seg ut som åpenbart 
gode.Vi finner det derfor vanskelig å velge det alternativet som gir minst ulemper for kirken.Vi 
ønsker en sterk folkekirke.Vi ønsker at biskopens styringsrett er klar og god i en ny 
organisering.Vi ønsker at kirkens lange tradisjoner ivaretas og samtidig arbeide for en faglig 
sterk kirke i kontinuerlig utvikling for å møte samfunnets utfordringer.Vi ønsker oss en plan for 
endring av kirkens organisering som er tydelig på hva som må forbedres først og hva som må 
vente til vi erfarer hva endringene medfører. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
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Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledyelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 



 

Lillehammer menighet 

223 
 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Søre Ål menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Gudbrandsdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Tone Marit Skard, Menighetssekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

•Søre Ål menighet ønsker ikke prostifellesrådsmodellen, men dersom den blir vedtatt, kan det 
gi følgende utslag:•Større mulighet for flere hele stillinger – som igjen gir grunnlag for 
økt/bedre rekruttering.•Større faglig bredde i fellesrådet. I små staber må f.eks 
kirkevergen/daglig leder ha kompetanse på mange fagfelt.I en større stab kan man ha 
mellomledere med sine fagfelt, f.eksøkonomi, personal, kirkebygg, gravferd, kirkefaglige 
områder, kirkemusikk, undervisning.•Vil gi større profesjonalitet i administrativt arbeid og 
ulike støttefunksjoner•Redusert sårbarhet ved lengre fraværsperioder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

•Må forholde seg til flere kommuner, kan risikere redusert finansieringsvilje fra 
kommunene.Ressurskrevende for prostifellesrådet å opprettholde gode relasjoner til flere 
kommuner.  •Vi mener et felles kirkelig organ og dermed mer sentralisering vil gi økte 
kostnader, i stedet for økonomisk innsparing. •Fare for at avstanden mellom sokn og 
administrasjon/ledelsen blir for stor. Kirken kan dermed bli mer «fjern» for mange.Arbeidet i 
den enkelte menighet kan bli skadelidende.•Svekket engasjement i frivilligheten og i 
menigheten.•Det enkelte menighetsråd vil ikke ha like nære relasjoner til fellesrådet som i 
dag.•Mange ansatte kan oppleve både fysisk og mental avstand til sine ledere.•Vi risikerer at 
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mange ansatte i begge arbeidslinjer slutter i jobben sin på grunn av endringer, særlig ansatte 
60 år + 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

•Det må være mulighet for lokale tilpasninger ut fra lokale forhold.•Dagens prostigrenser er 
ikke en naturlig inndeling for «prostifellesråd»•Med tanke på samarbeid med kommunen vil 
det redusere ulemper om man justerer prostigrensene i henhold til dagen 
kommuneregioner.For vår del bør da kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer bli en god 
løsningLikeens vil Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kunne fungere godt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

•Er løsningen å etablere prostifellesråd eneste løsningen?Høringen burde ha inneholdt flere 
alternativ.•Kan være bedre å ta utgangspunkt i dagens ordning, og utvikle det til det bedre. 
Sette inn tiltak for å forbedre det som ikke fungerer godt i dag. I vårt område er det etablert 
godt interkommunalt samarbeid på flere området, det kan videreutvikles og etableres også for 
kirkene.•Vi opplever at mye er uavklart, og vi bør vite mer om hva som skjer med de kirkelig 
tilsatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3•Søre Ål menighet ønsker ikke prostifellesrådsmodellen, men av disse modellene 
foretrekker vi modell 3. Formelt blir arbeidsgiveransvar da delt, som i dag, men PFR ivaretar 
arbeidsgiveroppgavene. Vi mener det bør finpusses og justeres på den modellen vi har i dag. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

•Prostifellesrådet ansetter selv sine medarbeidere. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

•Vi anbefaler at det utredes videre om en i stedet for å innføre prostifellesråd, viderefører og 
utvikler dagens kommunebaserte fellesrådsområder som normalmodell.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

•Ja. Vi mener eksisterende modell kan finpusses og opprettholdes. Ved å unngå 
prostifellesråd, reduseres kostnader til administrasjon og større enheter. Vi foreslår at effekt 
av interkommunalt samarbeid utredes. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

•Søre Ål menighet ønsker ikke prostifellesrådsmodellen, men vi mener modell 2 vil være den 
beste modellen for daglig ledelse. Her er det en definert leder, øverst ansvarlig. Denne 
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lederen må ha god lederkompetanse – både ved utdanning og relevant praksis.Lederen må 
også inneha god kompetanse i alle kirkefaglige felt.Det er helt uinteressant om denne lederen 
er en av dagens kirkeverger eller proster.Med en prost i daglig leders stab, vil de vigslede 
stillinger i kirken ha sin definerte kirkefaglige leder iprostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
•Alternativ 2.Daglig leder må kunne vise til god lederkompetanse ved:-Relevant utdanning, 
gjerne spesifikk lederutdanning-Relevant lederkompetanse 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

•Titlene bør endres.•Det er ikke ren selvfølge at det er en kirkeverge som blir daglig leder. Vi 
foreslår at den tittelen går ut.Tittelen bør være: «Daglig leder»•Prost i stab vil få en annen 
rolle enn det dagens proster har.Tittelen bør endres til «Kirkefaglig leder»  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

•Vi ønsker ikke prostifellesrådsmodellen, men hvis det enkelte prostifellesrådet får 
arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte, vil dette føre til at biskopens oppgaver 
endres.Biskopen blir ikke arbeidsgiver, men vil likevel kunne ha tilsyns- og rådgiveroppgaver 
for alle kirkelig ansatte.Med en faglig kompetent stab kan biskop med sin stab være en viktig 
faglig pådriver og støtte. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

•Biskopen kan ha medvirkning i tilsettinger av prester og kirkefaglige ansatte.Tilsynsrollen må 
tydeliggjøres – også med rett til å sette inn tiltak i samarbeid med daglig leder i 
prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

•Vi støtter ikke arbeidsgivermodell 2 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

•Tilsynsansvar•Veiledningsansvar ved hjelp av en faglig dyktig stab 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Viktig fordi vi skal være en kirke med et felles mål for vår virksomhet i hele landet. Viktig 
med tanke på å utøve ent godt tilsyn – og god faglig veiledning. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Viktig at alle fagområder sikres god oppfølging, veiledning og skolering 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen må ha en rolle ved ansettelse i kirkefaglige stillinger – selv om det må være 
prostifellesrådet som foretar ansettelsen. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Faglig utvikling for alle kirkelig ansatte må være en sentral oppgave for biskop og biskopens 
stab 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet må være et organ som driver strategisk og faglig utvikling i bispedømmet.I 
hovedsak med de samme oppgaver som i dag. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Hvis prostifellesråd skulle bli en realitet, så er det ikke ønskelig med den type formålsparagraf 
som er skissert. Dette bidrar til å svekke menighetsrådets kompetanse og egenart. 
Formålsparagrafen bør i hovedsak være som for fellesråd i dag. Det bør ikkevære likelydende 
oppgaver for fellesråd og menighetsråd, disse organene utfyller hverandre på vegne av soknet. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Usikker. Det fungerer greit som en «arbeidstittel» i høringsprosessen – men det bør få et nytt 
navn når ordningen eventuelt innføres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Presten må ha det ansvaret. Det er for stort ansvar og for omfattende oppgaver for lekmenn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådene må involveres i tilsettingssaker i deres sokn.De må kunne innstille dem de 
ønsker tilsatt – før fellesråd/bispekontor ansetter.Dette må tydeliggjøres i et kirkelig regelverk. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi mener at dagens oppgavefordeling mellom sokn og kirkelig fellesråd skal videreføres. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Vi mener at dagens oppgavefordeling mellom sokn og kirkelig fellesråd skal videreføres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 
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  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Et prostifellesråd bør velges med en representant fra hvert 
menighetsråd, altså et indirekte valg. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Et prostifellesråd bør velges med en representant fra hvert menighetsråd, altså et indirekte 
valg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Det er viktig å ha med kommunal representant for å sikre kontakt og samarbeid med 
kommunen.Kommunal representant må ha møte- og talerett, men ikke full stemmerett. Kan 
gjerne ha stemmerett i saker som direkte berører kommunal medvirkning, f.eks budsjett 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Dette gir en gjennomgående representasjon. Erfaring viser at direkte valg av bispedømmeråd 
virker vanskelig å forstå for mange velgere – da de fleste kandidatene er ukjente.I tillegg bør 
det videreføres at lek kirkelig ansatte og prester velger sin representant til bispedømmerådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Dette er et vanlig demokratisk prinsipp i mange andre sammenhenger 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ansatte i kirken må sikres representasjon 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 
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Ansatte i kirken må sikres representasjon 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 4 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Dette varierer sterkt fra sted til sted i Norge.Lokalt i vårt prosti: Nokså lite hensiktsmessigDet 
beste vil være å følge kommuneregionsgrensene, for vår del: Gausdal; Lillehammer og Øyer 
(GLØ) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Det oppleves vanskelig å svare på høringsspørsmålene, da vi vet lite om konsekvensene en ny 
kirkelig organisering vil føre med seg. Vi opplever av og til at rolleforståelsen mellom ansatte i 
fagområdene innen kirken er uklar, og at dette påvirker evnen ogviljen til samarbeid. Vi mener 
det er nødvendig å skille mellom administrativ og faglig ledelse.Vi er opptatt av en organisering 
der den lokale kirken ikke svekkes, og en organisering som gjør kirken mer forberedt til å møte 
befolkningen i sitt sokn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Nordskogbygda menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Trude Nystuen, Sekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Er ikke enig i at det nødvendigvis må et justert prostinivå til for å etablere et felles 
arbeidsgiverorgan som skal arbeide lokalt, men ser fordeler med en felles arbeidsgiverlinje: 
større enhet gir større fagmiljø, enklere å få større stilling og dermedlettere å rekruttere 
fagpersoner, konfliktdempende når alle ansatte på en arbeidsplass har like 
rettigheter/muligheter (f.eks for kompetanseheving), enklere system for konflikthåndteringer, 
en arbeidsgiver som har samme styringsrett over alle ansatte, enklere å være 
arbeidsgiver/personalleder når det er like rammebetingelser for alle ansatte, lettere å arbeide 
mot felles mål. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ulemper/risikoer med et felles arbeidsgiverorgan på prostinivå: avstanden mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver blir for stor, og dette kan få en negativ innvirkning på samarbeid, 
oppfølging, ledelse, opplevelsen av trygghet på arbeidsplassen/mellom leder-arbeidstaker etc. 
Et større arbeidsgiverorgan kan gjøre det enklere for enkelte ansatte å få større stillinger, men 
dette kan også bety at vedkommende må forholde seg til et større distrikt. Får dermed lengre 
kjørevei, noe som ikke vil være ressursbesparende (kjøring koster, blir mye tid som går bort i 
bilkjøring og mindre tid til kjerneoppgavene). Er også bekymret for hvor godt kjent en da blir 
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med det miljøet en skal virke i, og at dette kan bli en belastning for den ansatte (i tillegg til å 
bygge ned lokalkirka i stedet for å utvikle den). Er også skeptisk til at den nåværende linja til 
biskopen blir brutt ved innføringen av et prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi ønsker i utgangspunktet ikke at det etableres et prostifellesråd, men dersom det likevel blir 
gjennomført må det fortsatt finnes lokale kirkekontor med god ledelse. Dette blir spesielt 
viktig ute i distriktene, der den fysiske avstanden til administrasjonen ofte vil være stor. Dette 
betyr at det blir behov for mellomledere med klart definerte oppgaver. Må en også endre 
soknegrenser, for å unngå store kjøreavstander? Må sørge for at de ansatte har et fast 
arbeidssted å forholde seg til, og et fast teamå samarbeide med. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker en felles arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte med lokal ledelse og lokalt 
arbeidsgiveransvar, dvs beholde fellesrådene.  Må evt styrke støttefunksjoner på 
bispedømmenivå, til disposisjon for fellesrådene (f.eks i tilsettingsprosesser).Det foregår 
interkommunalt arbeid på noen områder allerede i dag, og dette kan videreutvikles. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Vi støtter egentlig ingen av modellforslagene, men ønsker et kirkelig fellesråd som 
beholdes i kommunen og henter sin rettslige handleevne både fra soknet og RDNK. De ansatte 
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må gjerne være ansatt i RDNK, men fellesrådet får ansvar for lønn og oppfølging.En ordning 
med kirkevergen som personalleder for alle og prosten som faglig leder for alle 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Fellesrådet må ha et innstillings- og tilsettingsorgan som kan settes sammen litt forskjellig for 
ulike stillinger, slik at relevante interesser kan ivaretas. Saksbehandlingskompetanse kan 
bygges på bispedømmenivå og være en fellesressurs som disponeres ifellesrådene i 
tilsettingsprosessen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

?  Ja, må mener det må satses på en ordning som ligger tettere opp til dagens ordning. Dvs at 
justeringene må skje med utgangspunkt i dagens ordning. Synes det virker lite hensiktsmessig 
å innføre et nytt organ og forvaltningsnivå som vil medføre så mangeandre endringer. Vi er 
kritiske til om konsekvensene er godt nok utredet, f.eks inndelingen av prostier og sokn, 
bispedømmenivåets rolle og oppgaver, organisering og ledelse av lokalmenigheten, 
innvirkning på fagmiljøene, gjennomføringen av kontaktmøterpå de ulike nivåene, 
gjennomgang av tjenesteordningene, tilsettingsregler, endring i valgregler, 
saksbehandlingsregler for tilsyn, ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og prostifellesråd. 
Foreslår at kirkelige fellesråd beholdes, men at de skal hente sin rettslige handleevne både 
fra soknet og RDNK. Det kirkelige personalet må gjerne være ansatt i RDNK, men med lønn og 
personaloppfølging av fellesrådet lokalt. Støtter en ordning med kirkevergen som 
personalleder for alle og prosten som faglig leder foralle  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi støtter en modell med to likestilte ledere, med kirkevergen som administrativ leder og 
prosten som kirkefaglig leder. Vi mener at en med denne modellen blir mindre sårbar og får 
den beste kompetansen fra flere områder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Vi støtter en modell med to likestilte ledere, med kirkevergen som administrativ leder og 
prosten som kirkefaglig leder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vi mener det er viktig med kompetanse innen ledelse, økonomi etc, men også kirkefaglig 
bakgrunn. Av den grunn støtter vi en modell med to likestilte ledere med hvert sitt 
ansvarsområde. Begge bør være medlemmer av kirken 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi foretrekker at begrepene «kirkeverge» og «prost» videreføres. Et alternativ til kirkeverge 
(den som skal verge om kirka) kan være kirkeforvalter (den som skal forvalte kirka)  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er bekymret for at en ny organisering med prostifellesråd vil svekke biskopens rolle. Det 
må derfor etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige ledelsen i 
prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen bispedømmet, gjennom 
faste møtepunkter gjennom året. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Biskopen må 
sikres en rolle i tilsettingssaker. Biskopen må kunne innkalle alle de kirkelige medarbeidere 
(ikke bare prestene) til fagsamlinger og kompetansehevende tiltak. Jevnlige prostivisitas må 
gjennomføres for å sikre biskopen de nødvendige virkemidlene til å utøve sitt tilsynsansvar på 
en god måte 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Av biskopens viktigste oppgaver blir å utøve tilsyn, være en samlende kraft og legge rette til 
samhandling/samarbeid i bispedømmet, ha en stemme i tilsettingssaker, sørge for at alle 
kirkelige ansatte får tilbud om fagsamlinger og kompetansehevende tiltak, være en inspirator 
for både ansatte og frivillige i kirken, være en talsperson og et godt forbilde for all kirkelig 
aktivitet, fortsatt være en synlig leder av kirken i bispedømmet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Det er viktig å ikke svekke menighetsrådets ansvar, men mener at det ikke er menighetsrådet 
som skal ha ansvar for gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Menighetsrådet bør likevel ha ulike roller i tilknytning til gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger/aktiviteter, f.eks som kirkeverter, tekstlesere, medhjelpere under dåp og nattverd, 
pynting av kirka, arrangere kirkekaffe, dugnad, deltakelse i trosopplæring, ulike diakonale tiltak 
etc. For å rekruttere medlemmer til menighetsrådet er det viktig at oppgavene oppleves 
meningsfylte, og det skjer når medlemmene hovedsakelig får arbeide for sin egen lokalkirke. 
Det er viktig at et prostifellesråds oppgaver ikke overtar menighetsrådets sentrale oppgaver, 
men samtidig er det viktig at ansvarsoppgavene for menighetsrådet ikke blir så mange og så 
store at de frivillige skremmes bort 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja, mener det er viktig å ikke svekke menighetsrådets påvirkningsmulighet når det gjelder 
tilsettingssaker i soknet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Vi mener at menighetsrådet fortsatt skal ha et ansvar når det gjelder bruk av kirkene og det 
kirkelige livet i soknet, og at det er fellesrådet som skal ha ansvar for økonomi, administrasjon, 
drift av kirke og gravplass, oppfølging av eiendomsforhold etc 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 



 

Nordskogbygda menighetsråd 

249 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Vi mener at et årlig prostimøte vil bli for stort for at det f.eks kan gjøres beslutninger 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Menighetsrådet er demokratisk valgt, noe prostifellesrådet ikke vil 
være og dermed ha en svakere demokratisk base. Vi tror den lokale forankringen vil bli en 
utfordring dersom et prostifellesråd opprettes, og at lokalkirka (og dermed folkekirka) vil bli 
svekket. Dersom det blir et prostifellesråd ønsker vi at det velges av menighetsrådene 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, mener det bør være en representant fra hver kommune i prostifellesrådet, med 
stemmerett. Viktig med en nærhet mellom lokalkirke og kommunen/politikerne som 
bevilger, og tror dette blir enda viktigere i fremtiden. Må etablere en forståelse for det 
arbeidet som foregår i kirka lokalt, og tror dette kan bli en større utfordring med et 
prostifellesråd som skal ivareta et større antall sokn enn et fellesråd. Kontakten mellom 
kommune, samfunn og befolkning er en vesentlig del av folkekirkens forankring. Visynes det 
også bør vurderes om ikke tillitsvalgte skal ha sin plass i et evt prostifellesråd med 
arbeidsgiveransvar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Viktig at det enkelte menighetsråd er representert for å tale sitt sokns sak, men i mange 
distrikt vil dette innebære et prostifellesråd med svært mange medlemmer, og hvor 
hensiktsmessig er det? Hvor skal rådene møtes fysisk? I mange distrikt vil dette innebære 
svært store kjøreavstander og mye medgått tid for å delta på møter. Tror dette vil skremme 
bort noen fra å sitte i menighetsrådet, og menighetsrådene har vanskeligheter med å 
rekruttere nye medlemmer allerede i dag. Vi tror at innføringen av et prostifellesråd vil ha en 
negativ innvirkning på folks vilje til å være frivillig for kirka. Hvordan skal en sikre at et 
prostifellesråd ivaretar lokalkirkas særtrekk og historikk? Er det de som «roper høyest» i et 
prostifellesråd som vil få oppmerksomhet/gjennomført prosjekt etc? Det kan allerede i dag 
være utfordrende for en liten lokalkirke å bli hørt i «kampen» med ei hovedkirke om 
ressursene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Fordi det sikrer en representant fra hvert prosti 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Antall medlemmer bør ikke vektes i forhold til medlemstall fordi det finnes så store ulikheter i 
hvert bispedømme 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi er redd for at et prostifellesråd vil svekke nærheten og relasjonen mellom lokalkirke og 
kommune. Vi tenker at det blir mer et mer komplisert samarbeid mellom prostifellesrådet og 
kommunene enn mellom fellesrådene og den enkelte kommune fordi det er manges interesser 
som skal ivaretas. Hvordan skal en sikre at hver kommune blir like mye hørt, at de får igjen for 
de midlene de selv bidrar med og at de får mulighet til å videreføre sitt særpreg som 
lokalkirke? Hva avgjør hvor administrasjonen for prostifellesrådet fysisk skal ligge, og hva 
innebærer dette for de ulike kommunene? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Svært lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Trysil menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrun Jule, Rådgiver 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at man kan få mer profesjonalisering ved at det totalt sett blir flere stillinger i samme 
enhet, men vi opplever ikke at dette veier opp for ulempene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Trysil er en stor kommune i areal, og avstanden til rådmannen oppleves som stor nok som den 
er. Kommunens velvilje når det gjelder å bevilge penger til kirkene våre reduseres når pengene 
må sendes ut av kommunen. Finansieringen er ulik i de enkelte kommunene, og vi har allerede 
erfart at en kommune med spredt befolkning og lange avstander vil lett komme dårlig ut 
økonomisk når man sammenligner seg med andre kommuner.Det er 70 km fra Trysil sentrum 
til prostesetet, og 98 km fra Ljørdalen kirke i Trysil tilprostesetet. Fra kommunene Engerdal og 
Stor-Elvdal vil det være enda lenger avstand til prostesetet, opptil 185 km. Det vil være 
vanskelig for prostiledelsen å ha den nødvendige nærhet og kjennskap til soknene og den 
virksomheten som skjer der.Når sakerom kirkene i Trysil, f.eks vedlikehold og bevilgninger til 
dette, skal behandles i en ny prostistruktur, må man involvere flere personer på flere nivåer, 
både i lokal kirkeledelse i Trysil og i Trysil kommune som i dag, og i tillegg i prostiledelsen ved 
prostesetet. Dette vil føre til økt byråkratisering og høyere utgifter til administrasjon, ikke 
mindre adminstrasjonsutgifter.Behandling av saker blir enda mer komplisert når 
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fellesrådsområdet utvides til prostiet. Det vil derfor bli enda vanskeligere enni dag å rekruttere 
folk til å ta på seg ansvar og oppgaver.Hvilken innflytelse får soknet i et prosti med 24 sokn og 
store avstander? De ansatte får en felles ledelse som skal styre virksomheten i et veldig stort 
område med mange sokn. Vi er redd at menighetsrådene da i realiteten får liten innflytelse 
over virksomheten i egen menighet, og reduseres til å drive med kirkekaffe og dugnader. Det 
lokale engasjementet vil lett forvitre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Dersom prostimodellen mot formodning blir vedtatt er det helt nødvendig at vi får en god 
lokal ledelse i vår kommune som kan sørge for god samordning av arbeidet som utføres av 
ansatte og menighetsråd, videre at den lokale ledelsen jobber i tett dialog med kommunen 
med tanke på finansiering, og at kommunen mottar dokumentasjon på at pengene de bevilger 
brukes til beste for Trysils kirkebygg og innbyggere.Det vil også være helt nødvendig at statlig 
finansiering av preste-, diakon- og menighetspedagogstillinger fortsetter som før. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå som i dag, menighetsrådene er involvert i prestetilsettinger, og 
fellesrådet i Trysil foretar alle andre tilsettinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Dagens ordning er bedre enn den foreslåtte prostimodellen selv om den har to 
arbeidsgiverlinjer. Vi får den nødvendige nærhet til kommunen og alle soknene, den 
nødvendige selvråderett over egne ansatte og økonomiske midler, og prestene får den 
nødvendige faglige oppfølging fra prost og biskop. En felles arbeidsgiverlinje er ikke like viktig.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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Ja. Vi mener at de to arbeidsgiverlinjene ivaretar samvirket mellom embete og råd på en god 
måte. At presten ikke er ansatt i fellesrådet gir presten den nødvendige selvstendighet og 
frihet i samarbeid med rådene og i utøvelsen av presteyrket. I tillegg får prestene den 
nødvendige faglige oppfølging av prost og biskop. Vi opplever at dette fungerer godt hos oss, 
både for råd, fellesrådsansatte og prester. God dialog og samarbeid handler mer om 
holdninger – åpenhet og respekt for hverandre – enn om organisering og arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Prosten bør ikke være underlagt en administrativ ledelse. Samtidig bør øverste administrative 
leder stå ansvarlig overfor det rådet som har tilsatt denne. I dag fungerer samarbeidet 
mellom prost og kirkeverge godt og vi ønsker derfor at dagens ordning fortsetter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles kompetansekrav innen ledelse/økonomi/bygg slik som er vanlig for 
kirkevergestillinger i dag. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen ivaretar både arbeidsgiveransvaret for prestene og tilsynet slik at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet. Vi mener derfor dagens 
organisering er bedre enn prostimodellen. Vi mener biskopen vil få en uryddigog vanskelig 
rolle i den foreslåtte prostimodellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Det er menighetsrådet som har ansvaret for det kristelige liv i soknene, og slik må det fortsette 
å være. Prostifellesrådet vil ikke kunne ha den nødvendige nærhet til soknene slik at de ser og 
kan ivareta behovene der. Det er både altfor lange avstanderog for mange sokn (24 sokn i 
prostiet) til at det er mulig. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 

Ja 
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forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Menighetsrådet har ansvar for det kristelige liv i soknet, og for virksomheten som 
gjennomføres der, og er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Slik må det fortsette å 
være. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet må ha en rolle i tilsettinger slik det har vært til nå. Men med tilsetting på 
prostinivå, med 24 sokn, blir dette vanskelig. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 
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Slik representasjon er viktig for at vi skal kunne fortsette det gode samarbeidet og dialogen 
med kommunen. Men i et prostifellesråd med 5 kommuner vil det ikke være plass til 
representasjon fra alle kommuner.  Derfor er ordningen med prostifellesråd en dårlig løsning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommunen må kunne være sikre på at både investeringer og driftsmidler brukes i kommunen 
til innbyggernes beste, og motta dokumentasjon på dette. Dette kan ikke gjelde kun for 
investeringer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig. Det blir for stor avstand til prostesetet til at samarbeid med 
kommunen og soknene kan ivaretas på en god måte. Vi er avhengig av et nært samarbeid med 
høy grad av tillit mellom kirke og kommune.  For at kirkene i Trysil skal fåde nødvendige 
bevilgninger, trenger kommunen sikkerhet for at alle pengene blir brukt til beste for Trysils 
befolkning, og ikke forsvinner ut av kommunen. Dette ivaretas best gjennom dagens ordning 
med fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dagens ordning med fellesråd i hver kommune fungerer godt, og vi ønsker ikke å endre dette. 
Det gir den nødvendige nærhet til kommunen og til soknene, og bidrar til godt og tillitsfullt 
samarbeid. Prostistrukturen skaper for stor avstand. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan ivareta samisk kirkeliv på en bedre måte enn i dag. 
Dette mener vi best skjer gjennom biskopens ledelse av prestene. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Heradsbygd menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Edle Fremstad, sokneprest 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

En sterkere arbeidsgiver, men dette kan også løses på bispedømmenivå.  Samarbeid om større 
stillinger, men dette kan like gjerne skje innenfor dagens ordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

En sentralisering vil medføre større avstand mellom menighetsråd og et felles organ, særlig for 
små sokn. Prostiet oppleves i liten grad som en identitesmarkør i dag. Nærheten til kommunen 
vil bli vanskelig å opprettholde som i dag, og det er et spørsmål om kommunens vilje til 
finansiering består på samme nivå. Kommunenes ansvarsfølelse og lojalitet er i stor grad 
knyttet til egne innbyggere, kirker og sokn. Et felles organ med representasjon fra alle sokn vil 
bli for stort til å arbeide effektivt. Det erstore geografiske avstander i prostiet. Det er pr. i dag 
lite kommunalt samarbeid mellom alle de involverte kommunene. Etablert samarbeid mellom 
sokn skjer innenfor eksisterende fellesråd/kommuner. Det er kostbart å etablere og drifte et 
nytt nivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det må i tilfelle legges en konkret plan for hvordan et nytt nivå skal innføres og integreres i 
lokal kirkelig og politisk tenkning, identitet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 mener det er flest fordeler ved å styrke dagens fellesråd. Det kan legges til rette for 
«interkommunalt» fellesrådssamarbeid der det er tjenlig og lokale forhold ligger til rette for 
det, uten at det opprettes et nytt formelt nivå alle steder. Felles arbeidsgiver bør være 
rettssubjektet Den norske kirke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Dersom det blir et prostifellesråd: Modell 2 – alle er ansatt i RDNK 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå på bispedømmenivå, med lokal representasjon og vekt på lokale ønsker 
i tilsettingsutvalget. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Man kan oppnå én arbeidsgiverlinje uten prostifellesråd.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Menighetsrådet svarer ikke på dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles nasjonale krav i tillegg til at daglig leder er medlem og har et engasjement for 
kirkens budskap. Kravene må tilpasses ansvar og oppgaver. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Svaralternativene over er ufullstendige. Vi mener tittelen prost bør beholdes. Tittelen 
kirkeverge kan endres hvis oppgaver endres vesentlig, men kirken bør ikke ha direktører.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Det er en forutsetning for biskopens tilsyn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Formuleringen tilslører ansvars- og oppgavefordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Menighetsrådet bør ha samme oppgaver og ansvar som i dag. Det må være arbeidsgivers 
ansvaret at det stilles arbeidere til gudstjenestene. Dette er i dag forankret gjennom 
tjenesteordninger for menighetsprest, prost og biskop, og slik det er beskrevet i Kirkeordning 
for Den norske kirke §12. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet må være representert i utvalget som foretar intervju og innstilling. Det synes 
selvsagt  en demokratisk modell. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Fordelingen kan videreføres. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 
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25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og 
regnskap 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Arbeidstakerrepresentasjon er viktig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Arbeidstakerrepresentasjon er viktig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 
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36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi mener en utvikling og styrking av dagens modell med menighetsråd, fellesråd og 
bispedømmeråd bør vurderes nøye. Dette kan ivareta sammenhengen fra «topp til bunn» som 
høringen spør etter, én arbeidsgiver, solid kirkefaglig og administrativ ledelse, oglokalt 
eierskap, engasjement og innflytelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Ljørdalen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrun Jule, Rådgiver 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at man kan få mer profesjonalisering ved at det totalt sett blir flere stillinger i samme 
enhet, men vi opplever ikke at dette veier opp for ulempene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Trysil er en stor kommune i areal, og avstanden til rådmannen oppleves som stor nok som den 
er. Kommunens velvilje når det gjelder å bevilge penger til kirkene våre reduseres når pengene 
må sendes ut av kommunen. Finansieringen er ulik i de enkelte kommunene, og vi har allerede 
erfart at en kommune med spredt befolkning og lange avstander vil lett komme dårlig ut 
økonomisk når man sammenligner seg med andre kommuner.Det er 70 km fra Trysil sentrum 
til prostesetet, og 98 km fra Ljørdalen kirke i Trysil tilprostesetet. Fra kommunene Engerdal og 
Stor-Elvdal vil det være enda lenger avstand til prostesetet, opptil 185 km. Det vil være 
vanskelig for prostiledelsen å ha den nødvendige nærhet og kjennskap til soknene og den 
virksomheten som skjer der.Når sakerom kirkene i Trysil, f.eks vedlikehold og bevilgninger til 
dette, skal behandles i en ny prostistruktur, må man involvere flere personer på flere nivåer, 
både i lokal kirkeledelse i Trysil og i Trysil kommune som i dag, og i tillegg i prostiledelsen ved 
prostesetet. Dette vil føre til økt byråkratisering og høyere utgifter til administrasjon, ikke 
mindre adminstrasjonsutgifter.Behandling av saker blir enda mer komplisert når 
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fellesrådsområdet utvides til prostiet. Det vil derfor bli enda vanskeligere enni dag å rekruttere 
folk til å ta på seg ansvar og oppgaver.Hvilken innflytelse får soknet i et prosti med 24 sokn og 
store avstander? De ansatte får en felles ledelse som skal styre virksomheten i et veldig stort 
område med mange sokn. Vi er redd at menighetsrådene da i realiteten får liten innflytelse 
over virksomheten i egen menighet, og reduseres til å drive med kirkekaffe og dugnader. Det 
lokale engasjementet vil lett forvitre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Dersom prostimodellen mot formodning blir vedtatt er det helt nødvendig at vi får en god lokal 
ledelse i vår kommune som kan sørge for god samordning av arbeidet som utføres av ansatte 
og menighetsråd, videre at den lokale ledelsen jobber i tett dialog med kommunen med tanke 
på finansiering, og at kommunen mottar dokumentasjon på at pengene de bevilger brukes til 
beste for Trysils kirkebygg og innbyggere.Det vil også være helt nødvendig at statlig 
finansiering av preste-, diakon- og menighetspedagogstillinger fortsetter som før. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens formål og eksistensgrunnlag - i dette tilfellet å 
være en hellig, allmenn kirke i våre lokalsamfunn. Så får vurderingenav hva som er mest tjenlig 
administrativ organisering ses i lys av hva som skal til for at kirken best oppfyller sitt egentlige 
formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det viktigste vi som kirke gjør. Prestene 
trenger prostens og biskopens tilsynfor å sikre at evangeliet blir rett forkynt og sakramentene 
rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og gode veiledere og støttespillere for 
menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar dette på en god måte. At 
biskopene er arbeidsgiverfor prestene mener vi henger tett sammen med dette tilsynet, og bør 
fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd det nødvendige samarbeid 
med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den nødvendige nærhet til 
soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå som i dag, menighetsrådene er involvert i prestetilsettinger, og 
fellesrådet i Trysil foretar alle andre tilsettinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ljørdalen menighetsråd er positive til intensjonen om en felles arbeidsgiverlinje for alle som 
jobber lokalt i kirken, men ser ikke at den foreslåtte organiseringen med et 
kommuneoverskridende prostifellesråd er tjenlig. Dagens ordning er bedre enn den foreslåtte 
prostimodellen selv om den har to arbeidsgiverlinjer. Vi får den nødvendige nærhet til 
kommunen og alle soknene, den nødvendige selvråderett over egne ansatte og økonomiske 
midler, og prestene får den nødvendige faglige oppfølging fra prost og biskop. En felles 
arbeidsgiverlinje er ikke like viktig.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Ljørdalen menighetsråd er positive til intensjonen om en felles arbeidsgiverlinje for alle som 
jobber lokalt i kirken, men ser ikke at den foreslåtte organiseringen med et 
kommuneoverskridende prostifellesråd er tjenlig. Vi mener at de to arbeidsgiverlinjene 
ivaretar samvirket mellom embete og råd på en god måte. At presten ikke er ansatt i 
fellesrådet gir presten den nødvendige selvstendighet og frihet i samarbeid med rådene og i 
utøvelsen av presteyrket. I tillegg får prestene den nødvendige faglige oppfølging av prost og 
biskop. Vi opplever at dette fungerer godt hos oss, både for råd, fellesrådsansatte og prester. 
God dialog og samarbeid handler mer om holdninger – åpenhet og respekt for hverandre – 
enn om organisering og arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3: Prosten bør ikke være underlagt en administrativ ledelse. Samtidig bør øverste 
administrative leder stå ansvarlig overfor det rådet som har tilsatt denne. I dag fungerer 
samarbeidet mellom prost og kirkeverge godt og vi ønsker derfor at dagens ordning 
fortsetter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
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Det må stilles kompetansekrav innen ledelse/økonomi/bygg slik som er vanlig for 
kirkevergestillinger i dag. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen ivaretar både arbeidsgiveransvaret for prestene og tilsynet slik at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet. Vi mener derfor dagens 
organisering er bedre enn prostimodellen. Vi mener biskopen vil få en uryddigog vanskelig 
rolle i den foreslåtte prostimodellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Det er menighetsrådet som har ansvaret for det kristelige liv i soknene, og slik må det fortsette 
å være. Prostifellesrådet vil ikke kunne ha den nødvendige nærhet til soknene slik at de ser og 
kan ivareta behovene der. Det er både altfor lange avstanderog for mange sokn (24 sokn i 
prostiet) til at det er mulig. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet har ansvar for det kristelige liv i soknet, og for virksomheten som 
gjennomføres der, og er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Slik må det fortsette å 
være. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet må ha en rolle i tilsettinger slik det har vært til nå. Men med tilsetting på 
prostinivå, med 24 sokn, blir dette vanskelig. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 
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25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Slik representasjon er viktig for at vi skal kunne fortsette det gode samarbeidet og dialogen 
med kommunen. Men i et prostifellesråd med 5 kommuner vil det ikke være plass til 
representasjon fra alle kommuner.  Derfor er ordningen med prostifellesråd en dårlig løsning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommunen må kunne være sikre på at både investeringer og driftsmidler brukes i kommunen 
til innbyggernes beste, og motta dokumentasjon på dette. Dette kan ikke gjelde kun for 
investeringer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Det blir for stor avstand til prostesetet til at samarbeid med kommunen og soknene kan 
ivaretas på en god måte. Vi er avhengig av et nært samarbeid med høy grad av tillit mellom 
kirke og kommune.  For at kirkene i Trysil skal få de nødvendige bevilgninger, trenger 
kommunen sikkerhet for at alle pengene blir brukt til beste for Trysils befolkning, og ikke 
forsvinner ut av kommunen. Dette ivaretas best gjennom dagens ordning med fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dagens ordning med fellesråd i hver kommune fungerer godt, og vi ønsker ikke å endre dette. 
Det gir den nødvendige nærhet til kommunen og til soknene, og bidrar til godt og tillitsfullt 
samarbeid. Prostistrukturen skaper for stor avstand. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan ivareta samisk kirkeliv på en bedre måte enn i dag. 
Dette mener vi best skjer gjennom biskopens ledelse av prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens formål og eksistensgrunnlag - i dette tilfellet å 
være en hellig, allmenn kirke i våre lokalsamfunn. Så får vurderingenav hva som er mest tjenlig 
administrativ organisering ses i lys av hva som skal til for at kirken best oppfyller sitt egentlige 
formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det viktigste vi som kirke gjør. Prestene 
trenger prostens og biskopens tilsynfor å sikre at evangeliet blir rett forkynt og sakramentene 
rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og gode veiledere og støttespillere for 
menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar dette på en god måte. At 
biskopene er arbeidsgiverfor prestene mener vi henger tett sammen med dette tilsynet, og bør 
fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd det nødvendige 
samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den nødvendige 
nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 



 

Ljørdalen menighetsråd 

301 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Søre Elvdal Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ola Frøhaug, Leder menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

For vårt menighetsråd er vanskelig å se hva som blir fordelen ved et slik felles kirkelig organ på 
prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

I vårt prosti vil det være lange avstander, slik at det uansett ikke er naturlig at ansatte jobber i 
hele prostiet. Det kan bli lange avstander til ledelse og beslutningstakere, og mer byråkratisk. 
Det vil også innebære at bevilgninger vil bli sendt «ut av kommunen», noe som kan skape 
usikkerhet for hvor pengene blir brukt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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For å sikre og tydeliggjøre at kommunenes bevilgninger brukes lokalt bør det føres 
avdelingsregnskap for hver kirkekommune. Det må etableres god lokal ledelse i hver 
kirkekommune (nåværende fellesrådsområde) ved lokal kirkeverge som er underlagt daglig 
leder i prostiet. Denne kirkevergen kan beholde tittelen kan gi en opplevelse av forutsigbarhet 
for alle rundt; kommune, menighetsråd, ansatte m.fl. Den lokale kirkevergen må ha ansvar 
blant annet for koordinering lokalt, samarbeid med kommunen og administrativ hjelp til 
menighetene. Alle kirkevergene i prostiet utgjør ledergruppa, sammen med prost og daglig 
leder. Hver kirkevergene kan i tillegg ha spesialistfunksjon i prostiet f.eks innen bygg/eiendom, 
HMS/personal eller IT/arkiv, avhengig av de ressurserprostiet har tilgjengelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker oss ikke at det endres til et fellesråd på prostinivå. Det blir da viktig med en klar 
rollefordeling og delegering mellom daglig leder på prostinivå og lokal kirkeverge, slik at både 
ansatte og menighetsråd kan få raske og gode svar på spørsmålog utfordringer. Skulle det 
plutselig komme en sykemelding fra en kirketjener før en seremoni i en av våre kirker vil det 
ikke nødvendigvis være enkelt å skaffe vikar på kort varsel. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Sikrer felles arbeidsgiver linje, styrke soknet som kirkens grunnenhet, lokal 
handlekraft og nærhet til kommunene. Det er viktig at de lokale soknene har styring over hva 
som skal skje i vår kirke. Det bør uansett ses på om et prostifellesråd er riktig «størrelse» for en 
slik organisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsetting bør skje i prostiet, i samarbeid mellom daglig leder og lokal kirkeverge, og med 
representasjon fra aktuell(e) menighet(er). Det er viktig at vi på lokalt nivå får innflytelse på 
ansettelser som angår oss 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Hvis man kan ha felles daglig leder på prostinivå så bør man også kunne ha det på 
fellesrådsnivå  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Begrunnelse: Vi får mer lokal selvråderett og bedre samarbeid med kommunen med dagens 
fellesråd. I vår menighet oppleves det ikke som noe problem med to arbeidsgiverlinjer. Slike 
utfordringer mener vi må kunne løses lokalt, og på en annen måte enn ved enfelles 
arbeidsgiverlinje. For eksempel med et råd el med myndighet til å avgjøre konflikter. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Det er viktig at man i hvert enkelt prosti kan avgjøre hvilken modell man foretrekker. Men det 
er viktig med klar rollefordeling mellom daglig leder og leder for PFR 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Beholde dagens modell 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap. Det 
må være opp til ett hvert fellesråd og ansette leder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Teamleder i kirkekommunen/gamle fellesrådsområdet bør ha tittelen kirkeverge, og være 
underlagt daglig leder i prostiet. Kirkevergen bør ha ansvar for koordinering lokalt og 
samarbeid med kommunen.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha fokus på innholdet i kirka. Han bør ha det overordnede ansvaret for 
innholdet i kirka. Vi mener at det er naturlig at biskopen fortsatt har arbeidsgiveransvaret for 
de ordinerte i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen bør ha fokus på innholdet i kirka. Han bør ha det overordnede ansvaret for 
innholdet i kirka. Vi mener at det er naturlig at biskopen fortsatt har arbeidsgiveransvaret for 
de ordinerte i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 
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I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

Av ordinerte 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

3 

Biskopen må kunne invitere alle kirkelige medarbeidere til 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ta initiativ til samarbeid mellom bispedømmet og alle prostier om felles 
mål og strategier, i tillegg til dagens oppgaver, men uten ansvaret for å ansette 
menighetsprester 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Formålsbestemmelsen ligger utenfor det vi mener er PFR ansvarsområde. PFR sin oppgave bør 
være å sikre at menighetene sikres gode nok rammebetingelser til å utføre sitt arbeid. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet bør blant annet vedta gudstjenesteplan og ellers delta i gjennomføring slik 
som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Alle menighetsråd må kunne uttale seg ved tilsettinger og være representert i 
tilsettingsorganet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det fungerer godt slik det er nå at menighetsrådene sender 
representanter til fellesrådet. Medlemmene har allerede to valg å forholde seg til; 
menighetsråd og kirkemøte, og bør slippe å få enda flere valg å ta stilling til. 
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Begrunnelse: det er viktig med både innsyn og samarbeid fra kommunenes side. Det styrker 
tilliten og samarbeidet. Kommunene må velge 1 felles representant. Hvis størrelsen på rådet 
skal tilsvare prostiets størrelse vil dette for oss bli et enormt område med store avstander. Vi 
mener at det da bør være en rep fra hver kommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 
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30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd. Begrunnelse: Dette sikrer at alle prostiene 
er representert. Det føles ofte som avstanden er lang fra oss til det som blir besluttet i 
bisperådet og at det ikke angår oss. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det bør være slik som i dag der alle bispedømmeråd har like mange medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlig medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom prester 
og andre ansatte Det viktigste er at valgsystemet sikrer en god representasjon fra de frivillige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlig medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom prester 
og andre ansatte. Det viktigste er at valgsystemet sikrer en god representasjon fra de frivillige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

De bør ikke være valgbare. Prest og lek-ansatt bør heller sikret plass gjennom eksisterende 
valgordning. Kirkemøtet bør være for medlemmer, ikke for ansatte i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 2 Antall prostier i bispedømmet 2 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

2 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

3 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom prostimodellen velges er Sør-Østerdal (vårt prosti) ikke et naturlig område etter vår 
mening. Det er for store avstander: 2,5-3 timer kjøring til utkantene i to retninger fra 
prostesetet. God ledelse betinger uansett at det er en teamleder/avdelingsleder/kirkeverge 
lokalt i hver kommune/ved hvert kirkekontor, som koordinerer og samkjører arbeidet i teamet, 
som har god kontakt med kommunen, og som kan bistå menighetsrådene administrativt. Det 
er viktig med en leder som jobber med geografisk nærhet til hver menighet og hver 
kommuneadministrasjon. Da får menighetsrådene den administrative hjelp som gjør at de kan 
gjøre en god jobb. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Menighetene bør få veiledning på dette fra prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

En prest eller kirkeverge i områder med samisk befolkning, som det er noen av våre 
menigheter som har, bør ha hovedansvar for god kommunikasjon med den samiske 
befolkningen for fremme samisk kirkeliv og veilede menighetene. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Strand menighetsråd, Stor-Elvdal 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Gjertrud Linde, Menighetsrådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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 ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Vi ønsker en enhetlig arbeidsgiverfunksjon gjennom at alle blir ansatt i RDNK 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

5 av 6 stemte for, 1 er i tvil 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 



 

Strand menighetsråd, Stor-Elvdal 

319 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Det er viktig at de to lederne prost og daglig leder er likeverdige - ingen står over den andre. 
Daglig leder vil ha ansvar for saksbehandling innen administrasjon og personal, økonomi og 
vedlikehold. Vi trenger prosten til å ta hånd om det kirkefaglige arbeidet og til å holde 
gudstjenester og begravelser. Vi kan ikke "bruke opp" prosten til administrasjon, derfor skal 
ikke prosten være daglig leder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 
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b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Tørberget menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 
Hamar 

Prosti:  
Sør-Østerdal 

Medlemmer i soknet:  
0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrun Jule, Rådgiver 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at man kan få mer profesjonalisering ved at det totalt sett blir flere stillinger i samme 
enhet, men vi opplever ikke at dette veier opp for ulempene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Vi mener at et prostifellesråd tar bort fra lokalnivået ressurser, bestemmelesemyndighet og 
makt og skaper distanse til det lokale, der kirka lever og formes i møte med dagliglivet i soknet. 
Kirken er en lokal størrelse og er best når hun på alle måter er godt integrert i sitt 
nærmiljø.Trysil er en stor kommune i areal, og avstanden til kommunedirektøren oppleves 
som stor nok som den er. Kommunens velvilje når det gjelder å bevilge penger til kirkene våre 
reduseres når pengene må sendes ut av kommunen. Finansieringen er ulik i de enkelte 
kommunene, og vi har allerede erfart at en kommune med spredt befolkning og lange 
avstander vil lett komme dårlig ut økonomisk når man sammenligner seg med andre 
kommuner.Det er 70 km fra Trysil sentrum til prostesetet, og 98 km fra Ljørdalen kirke i Trysil 
til prostesetet. Fra kommunene Engerdal og Stor-Elvdal vil det være enda lenger avstand til 
prostesetet, opptil 185 km. Det vil være vanskelig for prostiledelsen å ha den nødvendige 
nærhet og kjennskap til soknene og den virksomheten som skjer der.Når saker om kirkene i 
Trysil, f.eks vedlikehold og bevilgninger til dette, skal behandles i en ny prostistruktur, må man 
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involvere flere personer på flere nivåer, både i lokal kirkeledelse i Trysil og i Trysil kommune 
som idag, og i tillegg i prostiledelsen ved prostesetet. Dette vil føre til økt byråkratisering og 
høyere utgifter til administrasjon, ikke mindre adminstrasjonsutgifter.Behandling av saker blir 
enda mer komplisert når fellesrådsområdet utvides til prostiet. Det vil derfor bli enda 
vanskeligere enn i dag å rekruttere folk til å ta på seg ansvar og oppgaver.Hvilken innflytelse 
får soknet i et prosti med 24 sokn og store avstander? De ansatte får en felles ledelse som skal 
styre virksomheten i et veldig stort område med mange sokn. Vi er redd at menighetsrådene 
da i realiteten får liten innflytelse over virksomheten i egen menighet, og reduseres til å drive 
med kirkekaffe og dugnader. Det lokale engasjementet vil lett forvitre.a)Innføring av 
prostifellesråd vilfjerne dagens fellesråd og svekker dermed det lokale kirkekontoret med å ta 
vekk funksjoner og stillinger lokalt. Prostifellesråd vil derfor bidra til det motsatte av hensikten 
med reformen, som var å styrke de lokale arbeidsmiljøene.b)Prostifellesråd skaper distanse til 
egen kommune og bryter den tette kontakt og det nære samarbeid som er i dag mellom 
kommune og fellesråd om felles mål om å utvikle gode lokalsamfunn. Det er feil å trekke kirka 
bort fra sin nærhet til kommunen når det det er viktig med samarbeid innen kommunen. 
c)Prostifellesråd svekker demokratiet fordi det baseres på indirekte valg med svak 
representasjon til det enkelte sokn. Det blir store råd (15-30 medlemmer) som må arbeide 
gjennom arbeidsutvalg som samler mye makt på få hender.d)Prostifellesråd vil bidra til 
sterkere byråkratisering fordi mye makt samles på få hender med dårligere demokratisk 
kontroll.  e)Prostifellesråd betyr å opprette et fjerde forvaltningsnivå i tillegg til de tre vi har. 
Det vil selvsagt medføre større kostnader og binde mer ressurser til 
administrasjon.f)Prostifellesrådet svekker menighetsrådet fordi det er foreslått at 
prostifellesrådet skal ha samme formålsbestemmelse som menighetsrådet og slik kan gå inn i 
en rolle som overordnet menighetsrådet. Det vil være demotiverende for frivillighet og for 
rekruttering til menighetsrådet. Menighetsrådets suverenitet og virksomhetsansvar må ikke 
svekkes! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det finnes ingen avbøtende tiltak unntatt å la være å opprette prostifellesråd. Forslaget om 
prostifellesråd innebærer unødig omfattende endringer i kirken med stor usikkerhet om 
effektene. Vi kan oppnå reformens målsettinger om én arbeidsgiverlinje, bedre lokal ledelse og 
større arbeidsmiljø ved å bygge på dagens ordning og utnytte styrken i den. Det gjelder om å 
bygge bro mellom rettssubjektene og utnytte aksen sokn – bispedømme. Bispedømmet kan 
bistå med kompetanse og fagutvikling.  Dersom prostimodellen mot formodning blir vedtatt er 
det helt nødvendig at vi får en god lokal ledelse i vår kommune som kan sørge for god 
samordning av arbeidet som utføres av ansatte og menighetsråd, videre at den lokale ledelsen 
jobber i tett dialog med kommunen med tanke på finansiering, og at kommunen mottar 
dokumentasjon på at pengene de bevilger brukes til beste for Trysils kirkebygg og 
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innbyggere.Det vil også være helt nødvendig at statlig finansiering av preste-, diakon- og 
menighetspedagogstillinger fortsetter somfør. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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Tilsettinger bør foregå som i dag, menighetsrådene er involvert i prestetilsettinger, og 
fellesrådet i Trysil foretar alle andre tilsettinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Dagens ordning er bedre enn den foreslåtte prostimodellen selv om den har to 
arbeidsgiverlinjer. Vi får den nødvendige nærhet til kommunen og alle soknene, den 
nødvendige selvråderett over egne ansatte og økonomiske midler, og prestene får den 
nødvendige faglige oppfølging fra prost og biskop. En felles arbeidsgiverlinje er ikke like viktig.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Ja. Vi mener at de to arbeidsgiverlinjene ivaretar samvirket mellom embete og råd på en god 
måte. At presten ikke er ansatt i fellesrådet gir presten den nødvendige selvstendighet og 
frihet i samarbeid med rådene og i utøvelsen av presteyrket. I tillegg får prestene den 
nødvendige faglige oppfølging av prost og biskop. Vi opplever at dette fungerer godt hos oss, 
både for råd, fellesrådsansatte og prester. God dialog og samarbeid handler mer om 
holdninger – åpenhet og respekt for hverandre – enn om organisering og arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3: Prosten bør ikke være underlagt en administrativ ledelse. Samtidig bør øverste 
administrative leder stå ansvarlig overfor det rådet som har tilsatt denne. I dag fungerer 
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samarbeidet mellom prost og kirkeverge godt og vi ønsker derfor at dagens ordning 
fortsetter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles kompetansekrav innen ledelse/økonomi/bygg slik som er vanlig for 
kirkevergestillinger i dag. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen ivaretar både arbeidsgiveransvaret for prestene og tilsynet slik at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet. Vi mener derfor dagens 
organisering er bedre enn prostimodellen. Vi mener biskopen vil få en uryddigog vanskelig 
rolle i den foreslåtte prostimodellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 
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I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Nei. Det er menighetsrådet som har ansvaret for det kristelige liv i soknene, og slik må det 
fortsette å være. Prostifellesrådet vil ikke kunne ha den nødvendige nærhet til soknene slik at 
de ser og kan ivareta behovene der. Det er både altfor lange avstander og for mange sokn (24 
sokn i prostiet) til at det er mulig. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja. Menighetsrådet har ansvar for det kristelige liv i soknet, og for virksomheten som 
gjennomføres der, og er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Slik må det fortsette å 
være. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet må ha en rolle i tilsettinger slik det har vært til nå. Men med tilsetting på 
prostinivå, med 24 sokn, blir dette vanskelig. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, med full stemmerett. Slik representasjon er viktig for at vi skal kunne fortsette det gode 
samarbeidet og dialogen med kommunen. Men i et prostifellesråd med 5 kommuner vil det 
ikke være plass til representasjon fra alle kommuner.  Derfor er ordningenmed prostifellesråd 
en dårlig løsning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommunen må kunne være sikre på at både investeringer og driftsmidler brukes i kommunen 
til innbyggernes beste, og motta dokumentasjon på dette. Dette kan ikke gjelde kun for 
investeringer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig. Det blir for stor avstand til prostesetet til at samarbeid med 
kommunen og soknene kan ivaretas på en god måte. Vi er avhengig av et nært samarbeid med 
høy grad av tillit mellom kirke og kommune.  For at kirkene i Trysil skal fåde nødvendige 
bevilgninger, trenger kommunen sikkerhet for at alle pengene blir brukt til beste for Trysils 
befolkning, og ikke forsvinner ut av kommunen. Dette ivaretas best gjennom dagens ordning 
med fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dagens ordning med fellesråd i hver kommune fungerer godt, og vi ønsker ikke å endre dette. 
Det gir den nødvendige nærhet til kommunen og til soknene, og bidrar til godt og tillitsfullt 
samarbeid. Prostistrukturen skaper for stor avstand. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan ivareta samisk kirkeliv på en bedre måte enn i dag. 
Dette mener vi best skjer gjennom biskopens ledelse av prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
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det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Østby menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrun Jule, Rådgiver 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at man kan få mer profesjonalisering ved at det totalt sett blir flere stillinger i samme 
enhet, men vi opplever ikke at dette veier opp for ulempene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Trysil er en stor kommune i areal, og avstanden til rådmannen oppleves som stor nok som den 
er. Kommunens velvilje når det gjelder å bevilge penger til kirkene våre reduseres når pengene 
må sendes ut av kommunen. Finansieringen er ulik i de enkelte kommunene, og vi har allerede 
erfart at en kommune med spredt befolkning og lange avstander vil lett komme dårlig ut 
økonomisk når man sammenligner seg med andre kommuner.Det er 70 km fra Trysil sentrum 
til prostesetet, og 98 km fra Ljørdalen kirke i Trysil tilprostesetet. Fra kommunene Engerdal og 
Stor-Elvdal vil det være enda lenger avstand til prostesetet, opptil 185 km. Det vil være 
vanskelig for prostiledelsen å ha den nødvendige nærhet og kjennskap til soknene og den 
virksomheten som skjer der.Når sakerom kirkene i Trysil, f.eks vedlikehold og bevilgninger til 
dette, skal behandles i en ny prostistruktur, må man involvere flere personer på flere nivåer, 
både i lokal kirkeledelse i Trysil og i Trysil kommune som i dag, og i tillegg i prostiledelsen ved 
prostesetet. Dette vil føre til økt byråkratisering og høyere utgifter til administrasjon, ikke 
mindre adminstrasjonsutgifter.Behandling av saker blir enda mer komplisert når 
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fellesrådsområdet utvides til prostiet. Det vil derfor bli enda vanskeligere enni dag å rekruttere 
folk til å ta på seg ansvar og oppgaver.Hvilken innflytelse får soknet i et prosti med 24 sokn og 
store avstander? De ansatte får en felles ledelse som skal styre virksomheten i et veldig stort 
område med mange sokn. Vi er redd at menighetsrådene da i realiteten får liten innflytelse 
over virksomheten i egen menighet, og reduseres til å drive med kirkekaffe og dugnader. Det 
lokale engasjementet vil lett forvitre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Dersom prostimodellen mot formodning blir vedtatt er det helt nødvendig at vi får en god 
lokal ledelse i vår kommune som kan sørge for god samordning av arbeidet som utføres av 
ansatte og menighetsråd, videre at den lokale ledelsen jobber i tett dialog med kommunen 
med tanke på finansiering, og at kommunen mottar dokumentasjon på at pengene de bevilger 
brukes til beste for Trysils kirkebygg og innbyggere.Det vil også være helt nødvendig at statlig 
finansiering av preste-, diakon- og menighetspedagogstillinger fortsetter som før. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå som i dag, menighetsrådene er involvert i prestetilsettinger, og 
fellesrådet i Trysil foretar alle andre tilsettinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Dagens ordning er bedre enn den foreslåtte prostimodellen selv om den har to 
arbeidsgiverlinjer. Vi får den nødvendige nærhet til kommunen og alle soknene, den 
nødvendige selvråderett over egne ansatte og økonomiske midler, og prestene får den 
nødvendige faglige oppfølging fra prost og biskop. En felles arbeidsgiverlinje er ikke like viktig.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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Ja. Vi mener at de to arbeidsgiverlinjene ivaretar samvirket mellom embete og råd på en god 
måte. At presten ikke er ansatt i fellesrådet gir presten den nødvendige selvstendighet og 
frihet i samarbeid med rådene og i utøvelsen av presteyrket. I tillegg får prestene den 
nødvendige faglige oppfølging av prost og biskop. Vi opplever at dette fungerer godt hos oss, 
både for råd, fellesrådsansatte og prester. God dialog og samarbeid handler mer om 
holdninger – åpenhet og respekt for hverandre – enn om organisering og arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3: Prosten bør ikke være underlagt en administrativ ledelse. Samtidig bør øverste 
administrative leder stå ansvarlig overfor det rådet som har tilsatt denne. I dag fungerer 
samarbeidet mellom prost og kirkeverge godt og vi ønsker derfor at dagens ordning 
fortsetter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles kompetansekrav innen ledelse/økonomi/bygg slik som er vanlig for 
kirkevergestillinger i dag. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen ivaretar både arbeidsgiveransvaret for prestene og tilsynet slik at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet. Vi mener derfor dagens 
organisering er bedre enn prostimodellen. Vi mener biskopen vil få en uryddigog vanskelig 
rolle i den foreslåtte prostimodellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Nei. Det er menighetsrådet som har ansvaret for det kristelige liv i soknene, og slik må det 
fortsette å være. Prostifellesrådet vil ikke kunne ha den nødvendige nærhet til soknene slik at 
de ser og kan ivareta behovene der. Det er både altfor lange avstander og for mange sokn (24 
sokn i prostiet) til at det er mulig. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja. Menighetsrådet har ansvar for det kristelige liv i soknet, og for virksomheten som 
gjennomføres der, og er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Slik må det fortsette å 
være. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja. Menighetsrådet må ha en rolle i tilsettinger slik det har vært til nå. Men med tilsetting på 
prostinivå, med 24 sokn, blir dette vanskelig. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ja, med full stemmerett 

Ja, med full stemmerett. Slik representasjon er viktig for at vi skal kunne fortsette det gode 
samarbeidet og dialogen med kommunen. Men i et prostifellesråd med 5 kommuner vil det 
ikke være plass til representasjon fra alle kommuner.  Derfor er ordningenmed prostifellesråd 
en dårlig løsning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommunen må kunne være sikre på at både investeringer og driftsmidler brukes i kommunen 
til innbyggernes beste, og motta dokumentasjon på dette. Dette kan ikke gjelde kun for 
investeringer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig. Det blir for stor avstand til prostesetet til at samarbeid med 
kommunen og soknene kan ivaretas på en god måte. Vi er avhengig av et nært samarbeid med 
høy grad av tillit mellom kirke og kommune.  For at kirkene i Trysil skal fåde nødvendige 
bevilgninger, trenger kommunen sikkerhet for at alle pengene blir brukt til beste for Trysils 
befolkning, og ikke forsvinner ut av kommunen. Dette ivaretas best gjennom dagens ordning 
med fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dagens ordning med fellesråd i hver kommune fungerer godt, og vi ønsker ikke å endre dette. 
Det gir den nødvendige nærhet til kommunen og til soknene, og bidrar til godt og tillitsfullt 
samarbeid. Prostistrukturen skaper for stor avstand. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 
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Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan ivareta samisk kirkeliv på en bedre måte enn i dag. 
Dette mener vi best skjer gjennom biskopens ledelse av prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Engerdal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Vivian Vestad, Menighetsrådets leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

For vårt menighetsråd er vanskelig å se hva som blir fordelen ved et slik felles kirkelig organ på 
prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

I vårt prosti vil det være lange avstander, slik at det uansett ikke er naturlig at ansatte jobber i 
hele prostiet. Det kan bli lange avstander til ledelse og beslutningstakere, og mer byråkratisk. 
Det vil også innebære at bevilgninger vil bli sendt «ut av kommunen», noe som kan skape 
usikkerhet for hvor pengene blir brukt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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For å sikre og tydeliggjøre at kommunenes bevilgninger brukes lokalt bør det føres 
avdelingsregnskap for hver kirkekommune. Det må etableres god lokal ledelse i hver 
kirkekommune (nåværende fellesrådsområde) ved lokal kirkeverge som er underlagt daglig 
leder i prostiet. Denne kirkevergen kan beholde tittelen kan gi en opplevelse av forutsigbarhet 
for alle rundt; kommune, menighetsråd, ansatte m.fl. Den lokale kirkevergen må ha ansvar 
blant annet for koordinering lokalt, samarbeid med kommunen og administrativ hjelp til 
menighetene. Alle kirkevergene i prostiet utgjør ledergruppa, sammen med prost og daglig 
leder. Hver kirkevergene kan i tillegg ha spesialistfunksjon i prostiet f.eks innen bygg/eiendom, 
HMS/personal eller IT/arkiv, avhengig av de ressurserprostiet har tilgjengelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker oss ikke at det endres til et fellesråd på prostinivå. Det blir da viktig med en klar 
rollefordeling og delegering mellom daglig leder på prostinivå og lokal kirkeverge, slik at både 
ansatte og menighetsråd kan få raske og gode svar på spørsmålog utfordringer. Skulle det 
plutselig komme en sykemelding fra en kirketjener før en seremoni i en av våre kirker vil det 
ikke nødvendigvis være enkelt å skaffe vikar på kort varsel. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Begrunnelse: Sikrer felles arbeidsgiver linje, styrke soknet som kirkens grunnenhet, 
lokal handlekraft og nærhet til kommunene. Det er viktig at de lokale soknene har styring over 
hva som skal skje i vår kirke. Det bør uansett ses på om et prostifellesråder riktig «størrelse» 
for en slik organisering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsetting bør skje i prostiet, i samarbeid mellom daglig leder og lokal kirkeverge, og med 
representasjon fra aktuell(e) menighet(er). Det er viktig at vi på lokalt nivå får innflytelse på 
ansettelser som angår oss 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Hvis man kan ha felles daglig leder på prostinivå så bør man også kunne ha det på 
fellesrådsnivå  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Begrunnelse: Det er viktig at man i hvert enkelt prosti kan avgjøre hvilken modell man 
foretrekker. Men det er viktig med klar rollefordeling mellom daglig leder og leder for PFR 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Beholde dagens modell 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har engasjement for kirkens budskap, 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene bør endres. Begrunnelse: teamleder i kirkekommunen/gamle fellesrådsområdet bør 
ha tittelen kirkeverge, og være underlagt daglig leder i prostiet. Kirkevergen bør ha ansvar for 
koordinering lokalt og samarbeid med kommunen.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen bør ha fokus på innholdet i kirka. Han bør ha det overordnede ansvaret for 
innholdet i kirka. Vi mener at det er naturlig at biskopen fortsatt har arbeidsgiveransvaret for 
de ordinerte i kirka. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 
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II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

Av ordinerte 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ta initiativ til samarbeid mellom bispedømmet og alle prostier om felles 
mål og strategier, i tillegg til dagens oppgaver, men uten ansvaret for å ansette 
menighetsprester 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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Formålsbestemmelsen ligger utenfor det vi mener er PFR ansvarsområde. PFR sin oppgave bør 
være å sikre at menighetene sikres gode nok rammebetingelser til å utføre sitt arbeid. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Begrunnelse: menighetsrådet bør blant annet vedta gudstjenesteplan og ellers delta i 
gjennomføring slik som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Begrunnelse: Alle menighetsråd må kunne uttale seg ved tilsettinger og være representert i 
tilsettingsorganet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 
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Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Begrunnelse: Det fungerer godt slik det er nå at menighetsrådene 
sender representanter til fellesrådet. Medlemmene har allerede to valg å forholde seg til; 
menighetsråd og kirkemøte, og bør slippe å få enda flere valg å ta stilling til. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Ja, med møte- og talerett.Begrunnelse: det er viktig med både innsyn og samarbeid fra 
kommunenes side. Det styrker tilliten og samarbeidet. Kommunene må velge 1 felles 
representant. Hvis størrelsen på rådet skal tilsvare prostiets størrelse vil dette foross bli et 
enormt område med store avstander. Vi mener at det da bør være en rep fra hver kommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
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Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd. Begrunnelse: Dette sikrer at 
alle prostiene er representert. Det føles ofte som avstanden er lang fra oss til det som blir 
besluttet i bisperådet og at det ikke angår oss. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Nei.Begrunnelse: det bør være slik som i dag der alle bispedømmeråd har like mange 
medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlig medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom prester 
og andre ansatte Det viktigste er at valgsystemet sikrer en god representasjon fra de frivillige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Begrunnelse: Vanlig medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall 
mellom prester og andre ansatte. Det viktigste er at valgsystemet sikrer en god representasjon 
fra de frivillige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Begrunnelse: Vanlig medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall 
mellom prester og andre ansatte. Det viktigste er at valgsystemet sikrer en god representasjon 
fra de frivillige. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Avtalevalg hvis gruppene blir enige. Hvis ikke: forholdsvalg. Begrunnelse: Dette gir muligheten 
til å finne en løsning hvis man ikke kommer fram til en omforent avtale. Avtalevalg er den 
beste måten å sikre en rettferdig representasjon mellom grupperingene i kirkemøtet, samtidig 
som alle bispedømmer skal bli representert, og at man tar hensyn til kjønn og alder. Det 
viktigste er at hele landet blir representert på en god måte 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Ser ikke at det er pekt spesielt på disse hensynene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom prostimodellen velges er Sør-Østerdal (vårt prosti) ikke et naturlig område etter vår 
mening. Det er for store avstander: 2,5-3 timer kjøring til utkantene i to retninger fra 
prostesetet. God ledelse betinger uansett at det er en teamleder/avdelingsleder/kirkeverge 
lokalt i hver kommune/ved hvert kirkekontor, som koordinerer og samkjører arbeidet i teamet, 
som har god kontakt med kommunen, og som kan bistå menighetsrådene administrativt. Det 
er viktig med en leder som jobber med geografisk nærhet til hver menighet og hver 
kommuneadministrasjon. Da får menighetsrådene den administrative hjelp som gjør at de kan 
gjøre en god jobb. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Menighetene bør få veiledning på dette fra prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

En prest eller kirkeverge i områder med samisk befolkning, som det er noen av våre 
menigheter som har, bør ha hovedansvar for god kommunikasjon med den samiske 
befolkningen for fremme samisk kirkeliv og veilede menighetene. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Søre Trysil menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-ØSterdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrun Jule, Rådgiver 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at man kan få mer profesjonalisering ved at det totalt sett blir flere stillinger i samme 
enhet, men vi opplever ikke at dette veier opp for ulempene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Trysil er en stor kommune i areal, og avstanden til rådmannen oppleves som stor nok som den 
er. Kommunens velvilje når det gjelder å bevilge penger til kirkene våre reduseres når pengene 
må sendes ut av kommunen. Finansieringen er ulik i de enkelte kommunene, og vi har allerede 
erfart at en kommune med spredt befolkning og lange avstander vil lett komme dårlig ut 
økonomisk når man sammenligner seg med andre kommuner.Det er 70 km fra Trysil sentrum 
til prostesetet, og 98 km fra Ljørdalen kirke i Trysil tilprostesetet. Fra kommunene Engerdal og 
Stor-Elvdal vil det være enda lenger avstand til prostesetet, opptil 185 km. Det vil være 
vanskelig for prostiledelsen å ha den nødvendige nærhet og kjennskap til soknene og den 
virksomheten som skjer der.Når sakerom kirkene i Trysil, f.eks vedlikehold og bevilgninger til 
dette, skal behandles i en ny prostistruktur, må man involvere flere personer på flere nivåer, 
både i lokal kirkeledelse i Trysil og i Trysil kommune som i dag, og i tillegg i prostiledelsen ved 
prostesetet. Dette vil føre til økt byråkratisering og høyere utgifter til administrasjon, ikke 
mindre adminstrasjonsutgifter.Behandling av saker blir enda mer komplisert når 
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fellesrådsområdet utvides til prostiet. Det vil derfor bli enda vanskeligere enni dag å rekruttere 
folk til å ta på seg ansvar og oppgaver.Hvilken innflytelse får soknet i et prosti med 24 sokn og 
store avstander? De ansatte får en felles ledelse som skal styre virksomheten i et veldig stort 
område med mange sokn. Vi er redd at menighetsrådene da i realiteten får liten innflytelse 
over virksomheten i egen menighet, og reduseres til å drive med kirkekaffe og dugnader. Det 
lokale engasjementet vil lett forvitre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Dersom prostimodellen mot formodning blir vedtatt er det helt nødvendig at vi får en god 
lokal ledelse i vår kommune som kan sørge for god samordning av arbeidet som utføres av 
ansatte og menighetsråd, videre at den lokale ledelsen jobber i tett dialog med kommunen 
med tanke på finansiering, og at kommunen mottar dokumentasjon på at pengene de bevilger 
brukes til beste for Trysils kirkebygg og innbyggere.Det vil også være helt nødvendig at statlig 
finansiering av preste-, diakon- og menighetspedagogstillinger fortsetter som før. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå som i dag, menighetsrådene er involvert i prestetilsettinger, og 
fellesrådet i Trysil foretar alle andre tilsettinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Dagens ordning er bedre enn den foreslåtte prostimodellen selv om den har to 
arbeidsgiverlinjer. Vi får den nødvendige nærhet til kommunen og alle soknene, den 
nødvendige selvråderett over egne ansatte og økonomiske midler, og prestene får den 
nødvendige faglige oppfølging fra prost og biskop. En felles arbeidsgiverlinje er ikke like viktig.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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Ja. Vi mener at de to arbeidsgiverlinjene ivaretar samvirket mellom embete og råd på en god 
måte. At presten ikke er ansatt i fellesrådet gir presten den nødvendige selvstendighet og 
frihet i samarbeid med rådene og i utøvelsen av presteyrket. I tillegg får prestene den 
nødvendige faglige oppfølging av prost og biskop. Vi opplever at dette fungerer godt hos oss, 
både for råd, fellesrådsansatte og prester. God dialog og samarbeid handler mer om 
holdninger – åpenhet og respekt for hverandre – enn om organisering og arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3: Prosten bør ikke være underlagt en administrativ ledelse. Samtidig bør øverste 
administrative leder stå ansvarlig overfor det rådet som har tilsatt denne. I dag fungerer 
samarbeidet mellom prost og kirkeverge godt og vi ønsker derfor at dagens ordning 
fortsetter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles kompetansekrav innen ledelse/økonomi/bygg slik som er vanlig for 
kirkevergestillinger i dag. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen ivaretar både arbeidsgiveransvaret for prestene og tilsynet slik at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet. Vi mener derfor dagens 
organisering er bedre enn prostimodellen. Vi mener biskopen vil få en uryddigog vanskelig 
rolle i den foreslåtte prostimodellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Nei. Det er menighetsrådet som har ansvaret for det kristelige liv i soknene, og slik må det 
fortsette å være. Prostifellesrådet vil ikke kunne ha den nødvendige nærhet til soknene slik at 
de ser og kan ivareta behovene der. Det er både altfor lange avstander og for mange sokn (24 
sokn i prostiet) til at det er mulig. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja. Menighetsrådet har ansvar for det kristelige liv i soknet, og for virksomheten som 
gjennomføres der, og er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Slik må det fortsette å 
være. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja. Menighetsrådet må ha en rolle i tilsettinger slik det har vært til nå. Men med tilsetting på 
prostinivå, med 24 sokn, blir dette vanskelig. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig. 24 medlemmer (= antall sokn) er alt for mange. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, med full stemmerett. Slik representasjon er viktig for at vi skal kunne fortsette det gode 
samarbeidet og dialogen med kommunen. Men i et prostifellesråd med 5 kommuner vil det 
ikke være plass til representasjon fra alle kommuner.  Derfor er ordningenmed prostifellesråd 
en dårlig løsning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommunen må kunne være sikre på at både investeringer og driftsmidler brukes i kommunen 
til innbyggernes beste, og motta dokumentasjon på dette. Dette kan ikke gjelde kun for 
investeringer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig. Det blir for stor avstand til prostesetet til at samarbeid med 
kommunen og soknene kan ivaretas på en god måte. Vi er avhengig av et nært samarbeid med 
høy grad av tillit mellom kirke og kommune.  For at kirkene i Trysil skal fåde nødvendige 
bevilgninger, trenger kommunen sikkerhet for at alle pengene blir brukt til beste for Trysils 
befolkning, og ikke forsvinner ut av kommunen. Dette ivaretas best gjennom dagens ordning 
med fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dagens ordning med fellesråd i hver kommune fungerer godt, og vi ønsker ikke å endre dette. 
Det gir den nødvendige nærhet til kommunen og til soknene, og bidrar til godt og tillitsfullt 
samarbeid. Prostistrukturen skaper for stor avstand. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 



 

Søre Trysil menighetsråd 

392 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan ivareta samisk kirkeliv på en bedre måte enn i dag. 
Dette mener vi best skjer gjennom biskopens ledelse av prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
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det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Nordre Trysil menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrun Jule, Rådgiver 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at man kan få mer profesjonalisering ved at det totalt sett blir flere stillinger i samme 
enhet, men vi opplever ikke at dette veier opp for ulempene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Trysil er en stor kommune i areal, og avstanden til rådmannen oppleves som stor nok som den 
er. Kommunens velvilje når det gjelder å bevilge penger til kirkene våre reduseres når pengene 
må sendes ut av kommunen. Finansieringen er ulik i de enkelte kommunene, og vi har allerede 
erfart at en kommune med spredt befolkning og lange avstander vil lett komme dårlig ut 
økonomisk når man sammenligner seg med andre kommuner.Det er 70 km fra Trysil sentrum 
til prostesetet, og 98 km fra Ljørdalen kirke i Trysil tilprostesetet. Fra kommunene Engerdal og 
Stor-Elvdal vil det være enda lenger avstand til prostesetet, opptil 185 km. Det vil være 
vanskelig for prostiledelsen å ha den nødvendige nærhet og kjennskap til soknene og den 
virksomheten som skjer der.Når sakerom kirkene i Trysil, f.eks vedlikehold og bevilgninger til 
dette, skal behandles i en ny prostistruktur, må man involvere flere personer på flere nivåer, 
både i lokal kirkeledelse i Trysil og i Trysil kommune som i dag, og i tillegg i prostiledelsen ved 
prostesetet. Dette vil føre til økt byråkratisering og høyere utgifter til administrasjon, ikke 
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mindre adminstrasjonsutgifter.Behandling av saker blir enda mer komplisert når 
fellesrådsområdet utvides til prostiet. Det vil derfor bli enda vanskeligere enni dag å rekruttere 
folk til å ta på seg ansvar og oppgaver.Hvilken innflytelse får soknet i et prosti med 24 sokn og 
store avstander? De ansatte får en felles ledelse som skal styre virksomheten i et veldig stort 
område med mange sokn. Vi er redd at menighetsrådene da i realiteten får liten innflytelse 
over virksomheten i egen menighet, og reduseres til å drive med kirkekaffe og dugnader. Det 
lokale engasjementet vil lett forvitre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Dersom prostimodellen mot formodning blir vedtatt er det helt nødvendig at vi får en god 
lokal ledelse i vår kommune som kan sørge for god samordning av arbeidet som utføres av 
ansatte og menighetsråd, videre at den lokale ledelsen jobber i tett dialog med kommunen 
med tanke på finansiering, og at kommunen mottar dokumentasjon på at pengene de bevilger 
brukes til beste for Trysils kirkebygg og innbyggere.Det vil også være helt nødvendig at statlig 
finansiering av preste-, diakon- og menighetspedagogstillinger fortsetter som før. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foregå som i dag, menighetsrådene er involvert i prestetilsettinger, og 
fellesrådet i Trysil foretar alle andre tilsettinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja. Dagens ordning er bedre enn den foreslåtte prostimodellen selv om den har to 
arbeidsgiverlinjer. Vi får den nødvendige nærhet til kommunen og alle soknene, den 
nødvendige selvråderett over egne ansatte og økonomiske midler, og prestene får den 
nødvendige faglige oppfølging fra prost og biskop. En felles arbeidsgiverlinje er ikke like viktig.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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Ja. Vi mener at de to arbeidsgiverlinjene ivaretar samvirket mellom embete og råd på en god 
måte. At presten ikke er ansatt i fellesrådet gir presten den nødvendige selvstendighet og 
frihet i samarbeid med rådene og i utøvelsen av presteyrket. I tillegg får prestene den 
nødvendige faglige oppfølging av prost og biskop. Vi opplever at dette fungerer godt hos oss, 
både for råd, fellesrådsansatte og prester. God dialog og samarbeid handler mer om 
holdninger – åpenhet og respekt for hverandre – enn om organisering og arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3: Prosten bør ikke være underlagt en administrativ ledelse. Samtidig bør øverste 
administrative leder stå ansvarlig overfor det rådet som har tilsatt denne. I dag fungerer 
samarbeidet mellom prost og kirkeverge godt og vi ønsker derfor at dagens ordning 
fortsetter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles kompetansekrav innen ledelse/økonomi/bygg slik som er vanlig for 
kirkevergestillinger i dag. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen ivaretar både arbeidsgiveransvaret for prestene og tilsynet slik at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet. Vi mener derfor dagens 
organisering er bedre enn prostimodellen. Vi mener biskopen vil få en uryddigog vanskelig 
rolle i den foreslåtte prostimodellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Nei. Det er menighetsrådet som har ansvaret for det kristelige liv i soknene, og slik må det 
fortsette å være. Prostifellesrådet vil ikke kunne ha den nødvendige nærhet til soknene slik at 
de ser og kan ivareta behovene der. Det er både altfor lange avstander og for mange sokn (24 
sokn i prostiet) til at det er mulig. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja. Menighetsrådet har ansvar for det kristelige liv i soknet, og for virksomheten som 
gjennomføres der, og er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Slik må det fortsette å 
være. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja. Menighetsrådet må ha en rolle i tilsettinger slik det har vært til nå. Men med tilsetting på 
prostinivå, med 24 sokn, blir dette vanskelig. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei. Dagens oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd er hensiktsmessig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 



 

Nordre Trysil menighetsråd 

402 
 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig. 24 medlemmer (= antall sokn) er alt for mange. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, med full stemmerett. Slik representasjon er viktig for at vi skal kunne fortsette det gode 
samarbeidet og dialogen med kommunen. Men i et prostifellesråd med 5 kommuner vil det 
ikke være plass til representasjon fra alle kommuner.  Derfor er ordningenmed prostifellesråd 
en dårlig løsning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Kommunen må kunne være sikre på at både investeringer og driftsmidler brukes i kommunen 
til innbyggernes beste, og motta dokumentasjon på dette. Dette kan ikke gjelde kun for 
investeringer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Svært lite hensiktsmessig. Det blir for stor avstand til prostesetet til at samarbeid med 
kommunen og soknene kan ivaretas på en god måte. Vi er avhengig av et nært samarbeid med 
høy grad av tillit mellom kirke og kommune.  For at kirkene i Trysil skal fåde nødvendige 
bevilgninger, trenger kommunen sikkerhet for at alle pengene blir brukt til beste for Trysils 
befolkning, og ikke forsvinner ut av kommunen. Dette ivaretas best gjennom dagens ordning 
med fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dagens ordning med fellesråd i hver kommune fungerer godt, og vi ønsker ikke å endre dette. 
Det gir den nødvendige nærhet til kommunen og til soknene, og bidrar til godt og tillitsfullt 
samarbeid. Prostistrukturen skaper for stor avstand. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan ivareta samisk kirkeliv på en bedre måte enn i dag. 
Dette mener vi best skjer gjennom biskopens ledelse av prestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

I alle slike reformer/omorganiseringer, må man begynne med formålet, og da ikke formålet til 
omstruktureringen, men til organisasjonens selve raison d’être - i dette tilfellet Kirken. Så får 
vurderingen av hva som er mest tjenlig administrativ organisering ses i lys av hva som skal til 
for at kirken best oppfyller sitt egentlige formål.Formidlingen av det kristne budskapet er det 
viktigste vi som kirke gjør. Prestene trenger prostens og biskopens tilsyn for å sikre at 
evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og slik at prestene er trygge og 
gode veiledere og støttespillere for menighetsrådene. Vi mener at dagens organisering ivaretar 
dette på en god måte. At biskopene er arbeidsgiver for prestene mener vi henger tett sammen 
med dette tilsynet, og bør fortsette å være slik. Samtidig ivaretar organiseringen med fellesråd 
det nødvendige samarbeid med og nærhet til kommunen som bevilgende myndighet, og den 
nødvendige nærhet til soknene og arbeidet som utføres der. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Elverum menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

10 000 eller flere medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Geir Wiknes, Sokneprest 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Vi ønsker ikke et nivå mer i kirken, men fokusere ressursene lokalt slik at folkekirken styrkes i 
sognene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi ser behov for å profesjonalisere arbeidsgiverfunksjoner, men vi ønsker at disse plasseres på 
rettssubjektsnivå og bispedømmerådsnivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Vi ønsker ikke at prostifellesråd blir valgt. Vi ønsker at alle ansettes i rDnk, med 
bispedømmerådet som arbeidsgiver for alle kirkens ansatte, og lokal stabsledelse, som i dag. 
Subsidiært modell 2 – et organ for sognet og for rDnk, men med flere arbeidsgiverfunksjoner 
plassert hos biskop/bispedømmeråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ja, med felles arbeidsgiver i bispedømmerådsnivå, ser vi at et eget tilsettingsorgan  på 
bispedømmenivå vil være hensiktsmessig. Sammensetningen skal inkludere en representant 
for soknet der den som ansettes skal jobbe. Stabsleder kan inngå i dette tilsettingsorganet, 
prost eller andre. Prosten, som biskopens representant er med i tilsetting av alle vigslede 
stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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JA: Kirken henger sammen ved at linjen går fra biskop og bispedømmeråd til prestetjenesten 
og menighetsrådet, samt kirkens øvrige ansatte i soknet. Vi ønsker ikke at et nytt organ 
«prostifellesråd» skal etableres, men gjøre bruk av eksisterende organ på bispedømmenivå. 
Der leder biskopen kirken, og stiftsdirektøren forvalter administrative oppgaver. Biskopen har 
prosten som hjelper, og slik skal det fortsatt være, med de delegasjoner prosten har i dag. Slik 
kan prosten lede prostiet. Biskopen har øversteansvar i bispedømmet og sammen med 
stiftsdirektøren leder både kirken med menighetsrådene, og prestene, diakonene, kantorene, 
kateketene, og kirkens øvrige ansatte. Kirken må organiseres seg rundt dens kjerneoppgaver, 
forvaltningen av Ord og sakrament. Utfra disse springer både trosopplæring, diakoni, 
kirkemusikk og det øvrige arbeidet. Da må biskopen og prestetjenesten henge sammen, og 
kirkens nasjonale arbeidsgiverfunksjon fungere for alle. Det er biskopen som leder kirken i 
bispedømmet, og det må fortsette. Alle er med dette ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Se spm. 10 og 12, med ledelse av stab og bispedømme. Vi understreker menighetsrådet 
sentrale rolle i strategisk arbeid i soknet. Dette arbeidet må det følge ressurser med. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 
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VI tror ett eller flere sogn kan ha felles stabsledelse, og at stab sammen med prost/biskop har 
en frikjøpt leder for hele staben. Denne må ikke ha personalansvar, men sørger for at staben 
arbeider sammen om felles mål. Stabsleder kan være prest, kantor,kateket, diakon, sektretær 
eller en annen, og frikjøpes i f.eks. 20% for å lede staben. Stabsleder må ha nødvendig tillit i 
staben og kjennskap til kirkens ordninger og lære. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Dette mener vi bør utredes videre. Det vør være formelle kvalifikasjonskrav knyttet til det en 
stilling innebærer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Prosten har lang historie og er en innarbeidet, kjent og adekvat benevnelse i dag og skal 
fortsatt ha den stillingstittelen. Prosten bistår biskopen i dennes utøvelse. Når 
arbeidsgiverfunksjoner samles på bispedømmet og i Kirkerådet for alle kirkens ansatte, er 
ikke lenger "kirkeverge" en adekvat stillingstittel. Vi mener KIRKEFORVALTER er et riktig navn 
for en ansvarlig administrativ leder med ansvar for kirkebygg og kirkegårder. Det skal 
FORVALTES et ansvar på vegne av sognene, mens VERGE ikke svarer til jobben.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi mener biskopens arbeidgiverfunksjon som den er i dag for prestene i Rettssubjentet, 
ordnes tilsvarende for alle kirkens ansatte. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Som over 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen har en sentral oppgave i å lede kirken, jf. Tjenesteordning for biskop §1. Med 
visitaser og samtaler med medarbeiderne, tilsyn og bindende pålegg, gjør biskopen kirken til 
kirke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 
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I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

3 

Delvis ENIG – men som i spm.10 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

JA, gjennom en profesjonalisering av HR. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Dette er del av biskopens tilsyn 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Tilsetting bør skje på bispedømmenivå, men bør delegeres til et eget tilsettingsorgan. Det er 
viktig at dette organet har tilstrekkelig kompetanse på tilsettingssaker – dette bør utredes 
videre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

NEI, menighetsrådet bevarer dagens mandat og ansvar. Arbeidsgiver må ha ansvaret for at det 
stilles arbeidere til gudstjenestene. Dette er ellers forankret i dag, gjennom tjenesteordninger 
for menighetsprest, prost og biskop, og slik det i dag er beskrevet i Kirkeordning for Den norske 
kirke §12. Se spm.9. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

JA, MR må ha en representant i utvalget som intervjuer og innstiller ved tilsetting av 
medarbeidere i soknet. Jf. Kirkeordning for Den norske kirke §12 Dette kan også forankres 
bedre i tjenesteordningene eller tilsettingsreglement for medarbeidere i Dnk. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Dagens fordeling mellom MR og FR er god. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Dagens fordeling mellom MR og FR er god. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, alle kommuner som prostifellesrådet dekker, har representasjon i rådet (avhengig av saker 
de skal behandle?) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Vi ønsker at MR organiseres som i dag. Vi tror at et prostifellesråd i mange prostier vil bli 
uhensiktsmessig store. Derfor må det lages en ordning med representativitet. Dette er likevel 
ikke tilfredsstillende. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Vi tror det vil slå uheldig ut om det blir en ny sammensetning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

vi er redd medlemstall og geografiske størrelser kan gi uheldige utslag. Prostier kan lett bli for 
store. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Søre Osen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ingrun Jule, Rådgiver 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

5: 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? 

Søre Osen menighetsråd tar avstand fra forslaget til ny prostifellesrådsmodell. Begrunnelsen er 
frykt for svekkelse av den enkelte kirkes kontakt med sin kommune og lokalsamfunn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 



 

Søre Osen menighetsråd 

429 
 

 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Søre Osen menighetsråd tar avstand fra forslaget til ny prostifellesrådsmodell. Begrunnelsen er 
frykt for svekkelse av den enkelte kirkes kontakt med sin kommune og lokalsamfunn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Deset Sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anita Bue, saksbehandler/kirketjener 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at det er tjenlig og ønskelig med en felles arbeidsgiver, men mener dette kan løses på 
andre måter enn med en prostimodell. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

I vårt prosti vil det være svært lange avstander, slik at det ikke er naturlig for ansatte å jobbe i 
hele prostiet. Det kan bli lange avstander til ledelse og beslutningstakere, og mer byråkratisk. 
Det vil også innebære at veligninger vil bli sendt "ut av kommunen", noe som vil skape 
usikkerhet for hvor pengene blir brukt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Vi støtter ikke opprettelsen av kommuneoverskridende prostifellesråd, men skulle det likevel 
skje, må vi sikre og tydeliggjøre at kommunenes bevilgninger brukes lokalt, og det føres 
avdelingsregnskap for hver kirkekommune.Det må etableres god lokal ledelse i hver 
kirkekommune (nåværende fellesrådsområde) eller ved hvert kirkekontor. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Burde hatt et pilotprosjekt før det blir satt ut over hele landet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Denne ligner mest på den modellen som er nå. Lokalkirka henger sammen med 
rettssubjektet Den norske kirken/bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi ønsker primært at tilsettinger skjer lokalt i fellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 



 

Deset Sokn 

440 
 

 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Hvis vi styrker og utvikler den strukturen vi har med sokn og bispedømme. Ansetter alle i 
rDnk, styrker bispedømmets stab som støttefunksjon for soknene, og delegerer 
arbeidsgiverfunksjon til fellesrådet på kommunenivå, som organ både for soknet og 
rDnk.Begrunnelse: Vi beholder nærheten og samarbeidet til kommunen, større eierskap til 
kirken lokalt, og samtidig knyttes en sterkere forbindelseslinje til kirka regionalt og nasjonalt - 
og man innfrir målet om èn arbeidsgiverlinje.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Hvis modell skissert i punkt 10A ikke får gjennomslag, ønsker vi sekundært å opprettholde 
ordningen med to arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Det er viktig at de to lederne, prost og daglig leder, er likeverdige - med definerte oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. Fagkompetanse på 
høgskolenivå (eller erfaring som kompenserer for utdanning) innen byggfag, økonomi eller 
personal. pluss kirkekunnskap. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi støtter ikke opprettelsen av prostifellesråd. Det bør være mer oppfølging i årene etter 
visitas, basert på de utfordringer biskopen har gitt. Bispedømmet bør tilby kompetanseheving 
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for alle ansatte, også merkantilt ansatte, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere.Biskopen bør ta 
initiativ til samarbeid mellom bispedømme og alle prostier om felles mål og strategier. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen bør ha en rådgivende og koordinerende rolle overfor prostiene, og samarbeidet 
mellom biskop/bispedømmeråd og fellesrådet bør styrkes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det bør være mer oppfølging i årene etter visitas, basert på de utfordringer biskopen har gitt. 
Bispedømmet bør tilby kompetanseheving for alle ansatte, også merkantilt ansatte, 
kirketjenere og kirkegårdsarbeidere.Biskopen bør ta initiativ til samarbeid mellom 
bispedømme og alle prostier om felles mål og strategier. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

Verken eller. Begrunnelse: Biskopen bør sikres en rolle i tilsetting av enkelte stillinger, f.eks 
prost, prest og andre vigslede. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

Ja, i samarbeid og forståelse med fellesrådet. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Verken eller. Begrunnelse: Det bør være mer oppfølging gjentatte ganger i årene etter 
visitas med tanke på de utfordringer biskopen gir menighetene i visitas. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ta initiativ til samarbeid mellom bispedømmet og alle prostier/fellesråd 
om felles mål og strategier, i tillegg til dagens oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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Vi støtter ikke opprettelsen av prostifellesrådet, og heller ikke formålsbestemmelsen, fordi den 
griper inn i menighetsrådets virksomhetsansvar. 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet bør blant annet vedta gudstjenesteplan og ellers delta i gjennomføringen slik 
som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Alle menighetsråd må kunne uttale seg ved tilsettinger og minst ett av de aktuelle må være 
representert  tilsettingsorganet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 
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Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesrådet, og vil uansett mene at vi kun skal ha to valg, ett til 
menighetsråd og ett til bdr/Kirkemøte 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesråd.Spesifisering: 24 representanter (det er 24 sokn i 
prostiet) blir et altfor stort og tungrodd råd. Det bør evt være representanter fra hver 
kirkekommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesrådet.Det er viktig med både innsyn, samarbeid og 
mulighet for påvirkning fra kommunenes side. Det styrker tilliten og samarbeidet. 
Kommunene må velge 1 felles representant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Dette gir god sammenheng og kontinuitet mellom det nasjonale og det regionale. I tillegg 
styrkes samarbeidet i bispedømmerådet før de møtes sammen på kirkemøtet. Det er ikke 
hensiktsmessig at kirkemøtedelegater og bispedømmeråd er to ulike grupper. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det bør være slik det er i dag der alle bispedømmeråd har like mange medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlige medlemmer bør sikres ett visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom 
prester og andre ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlige medlemmer bør sikres ett visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom 
prester og andre ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 
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Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom prostimodellen velges er Sør-Østerdal (vårt prosti) et naturlig område. Men det er 
store avstander: 2,5-3 timers kjøring til utkantene i to retninger fra prostesetet. God ledelse 
betinger dermed at det er en teamleder/avdelingsleder/kirkeverge lokalt i hver kommune/ved 
hvert kirkekontor, som koordinerer og samkjører arbeidet i teamet, som har god kontakt med 
kommunen, og som kan bistå menighetsrådene administrativt. Det er viktig med en leder som 
jobber med geografisk nærhet til hver menighet og hver kommuneadministrasjon. Da får 
menighetsrådene den administrative hjelp som gjør at de kan gjøre en god jobb. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 
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44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Menighetene bør få veiledning på dette fra prostiet/bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hernes 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-østerdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Frank Cato Småriseth, menighetsråd/fellesråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Er ikke enig i at det nødvendigvis må et justert prostinivå til for å etablere et felles 
arbeidsgiverorgan som skal arbeide lokalt, men ser fordeler med en felles arbeidsgiverlinje: 
større enhet gir større fagmiljø, enklere å få større stilling og dermedlettere å rekruttere 
fagpersoner, konfliktdempende når alle ansatte på en arbeidsplass har like 
rettigheter/muligheter (f.eks for kompetanseheving), enklere system for konflikthåndteringer, 
en arbeidsgiver som har samme styringsrett over alle ansatte, enklere å være 
arbeidsgiver/personalleder når det er like rammebetingelser for alle ansatte, lettere å arbeide 
mot felles mål, 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ulemper/risikoer med et felles arbeidsgiverorgan på prostinivå: avstanden mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver blir for stor, og dette kan få en negativ innvirkning på samarbeid, 
oppfølging, ledelse, opplevelsen av trygghet på arbeidsplassen/mellom leder-arbeidstaker etc. 
Et større arbeidsgiverorgan kan gjøre det enklere for enkelte ansatte å få større stillinger, men 
dette kan også bety at vedkommende må forholde seg til et større distrikt. Får dermed lengre 
kjørevei, noe som ikke vil være ressursbesparende (kjøring koster, blir mye tid som går bort i 
bilkjøring og mindre tid til kjerneoppgavene). Er også bekymret for hvor godt kjent en da blir 
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med det miljøet en skal virke i, og at dette kan bli en belastning for den ansatte (i tillegg til å 
bygge ned lokalkirka i stedet for å utvikle den). Er også skeptisk til at den nåværende linja til 
biskopen blir brutt ved innføringen av et prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

6. Vi ønsker i utgangspunktet ikke at det etableres et prostifellesråd, men dersom det likevel 
blir gjennomført må det fortsatt finnes lokale kirkekontor med god ledelse. Dette blir spesielt 
viktig ute i distriktene, der den fysiske avstanden til administrasjonen ofte vil være stor. Dette 
betyr at det blir behov for mellomledere med klart definerte oppgaver. Må en også endre 
soknegrenser, for å unngå store kjøreavstander? Må sørge for at de ansatte har et fast 
arbeidssted å forholde seg til, og et fast team å samarbeide med 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

7. Vi ønsker en felles arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte med lokal ledelse og lokalt 
arbeidsgiveransvar, dvs beholde fellesrådene.  Må evt styrke støttefunksjoner på 
bispedømmenivå, til disposisjon for fellesrådene (f.eks i tilsettingsprosesser). Det foregår 
interkommunalt arbeid på noen områder allerede i dag, og dette kan videreutvikles 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknad8. Vi støtter ingen av modellforslagene, men ønsker et kirkelig fellesråd som 
beholdes i kommunen og henter sin rettslige handleevne både fra soknet og RDNK. De ansatte 
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må gjerne være ansatt i RDNK, men fellesrådet får ansvar for lønn og oppfølging. En ordning 
med kirkevergen som personalleder for alle og prosten som faglig leder for alle 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

9. Fellesrådet må ha et innstillings- og tilsettingsorgan som kan settes sammen litt forskjellig 
for ulike stillinger, slik at relevante interesser kan ivaretas. Saksbehandlingskompetanse kan 
bygges på bispedømmenivå og være en fellesressurs som disponeres i fellesrådene i 
tilsettingsprosessen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja, må mener det må satses på en ordning som ligger tettere opp til dagens ordning. Dvs at 
justeringene må skje med utgangspunkt i dagens ordning. Synes det virker lite hensiktsmessig 
å innføre et nytt organ og forvaltningsnivå som vil medføre så mange andre endringer. Vi er 
kritiske til om konsekvensene er godt nok utredet, f.eks inndelingen av prostier og sokn, 
bispedømmenivåets rolle og oppgaver, organisering og ledelse av lokalmenigheten, 
innvirkning på fagmiljøene, gjennomføringen av kontaktmøter påde ulike nivåene, 
gjennomgang av tjenesteordningene, tilsettingsregler, endring i valgregler, 
saksbehandlingsregler for tilsyn, ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og prostifellesråd. 
Foreslår at kirkelige fellesråd beholdes, men at de skal hente sin rettslige handleevne både 
fra soknet og RDNK. Det kirkelige personalet må gjerne være ansatt i RDNK, men med lønn og 
personaloppfølging av fellesrådet lokalt. Støtter en ordning med kirkevergen som 
personalleder for alle og prosten som faglig leder for alle  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

11.Vi støtter en modell med to likestilte ledere, med kirkevergen som administrativ leder og 
prosten som kirkefaglig leder. Vi mener at en med denne modellen blir mindre sårbar og får 
den beste kompetansen fra flere områder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

12. Vi støtter en modell med to likestilte ledere, med kirkevergen som administrativ leder og 
prosten som kirkefaglig leder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
13. Vi mener det er viktig med kompetanse innen ledelse, økonomi etc, men også kirkefaglig 
bakgrunn. Av den grunn støtter vi en modell med to likestilte ledere med hvert sitt 
ansvarsområde. Begge bør være medlemmer av kirken 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

14. Vi foretrekker at begrepene «kirkeverge» og «prost» videreføres. Et alternativ til 
kirkeverge (den som skal verge om kirka) kan være kirkeforvalter (den som skal forvalte kirka)
  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

15. Vi er bekymret for at en ny organisering med prostifellesråd vil svekke biskopens rolle. 
Det må derfor etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innenbispedømmet, 
gjennom faste møtepunkter gjennom året. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 
Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Biskopen må kunne innkalle alle de kirkelige 
medarbeidere (ikke bare prestene) til fagsamlinger og kompetansehevende tiltak. Jevnlige 
prostivisitas må gjennomføres for å sikre biskopen de nødvendige virkemidlene til å utøve sitt 
tilsynsansvar på en god måte 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 
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Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

17.Av biskopens viktigste oppgaver blir å utøve tilsyn, være en samlende kraft og legge rette 
til samhandling/samarbeid i bispedømmet, ha en stemme i tilsettingssaker, sørge for at alle 
kirkelige ansatte får tilbud om fagsamlinger og kompetansehevende tiltak, være en inspirator 
for både ansatte og frivillige i kirken, være en talsperson og et godt forbilde for all kirkelig 
aktivitet, fortsatt være en synlig leder av kirken i bispedømmet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

22.Det er viktig å ikke svekke menighetsrådets ansvar, men mener at det ikke er 
menighetsrådet som skal ha ansvar for gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Menighetsrådet bør likevel ha ulike roller i tilknytning til gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger/aktiviteter, f.eks som kirkeverter, tekstlesere, medhjelpere under dåp og 
nattverd, pynting av kirka, arrangere kirkekaffe, dugnad, deltakelse i trosopplæring, ulike 
diakonale tiltak etc. For å rekruttere medlemmer til menighetsrådet er det viktig at oppgavene 
oppleves meningsfylte, og det skjer når medlemmene hovedsakelig får arbeide for sin egen 
lokalkirke. Det er viktig at et prostifellesråds oppgaver ikke overtar menighetsrådets sentrale 
oppgaver, men samtidig er det viktig at ansvarsoppgavene for menighetsrådet ikke blir så 
mange og så store at de frivillige skremmes bort 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ja, mener det er viktig å ikke svekke menighetsrådets påvirkningsmulighet når det gjelder 
tilsettingssaker i soknet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

24. Vi mener at menighetsrådet fortsatt skal ha et ansvar når det gjelder bruk av kirkene og det 
kirkelige livet i soknet, og at det er fellesrådet som skal ha ansvar for økonomi, administrasjon, 
drift av kirke og gravplass, oppfølging av eiendomsforholdetc 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 



 

Hernes 

460 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
26. Menighetsrådet er demokratisk valgt, noe prostifellesrådet ikke vil være og dermed ha en 
svakere demokratisk base. Vi tror den lokale forankringen vil bli en utfordring dersom et 
prostifellesråd opprettes, og at lokalkirka (og dermed folkekirka) vil bli svekket. 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

29. Ja, mener det bør være en representant fra hver kommune i prostifellesrådet, med 
stemmerett. Viktig med en nærhet mellom lokalkirke og kommunen/politikerne som 
bevilger, og tror dette blir enda viktigere i fremtiden. Må etablere en forståelse for 
detarbeidet som foregår i kirka lokalt, og tror dette kan bli en større utfordring med et 
prostifellesråd som skal ivareta et større antall sokn enn et fellesråd. Kontakten mellom 
kommune, samfunn og befolkning er en vesentlig del av folkekirkens forankring.Vi synes det 
også bør vurderes om ikke tillitsvalgte skal ha sin plass i et evt prostifellesråd med 
arbeidsgiveransvar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

alternativ 3 fordi det sikrer en representant fra hvert prosti 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

. Nei, ønsker at ordningen skal videreføres som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Nei, ønsker at ordningen skal videreføres som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Hernes 

463 
 

 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi er redd for at et prostifellesråd vil svekke nærheten og relasjonen mellom lokalkirke og 
kommune. Vi tenker at det blir mer et mer komplisert samarbeid mellom prostifellesrådet og 
kommunene enn mellom fellesrådene og den enkelte kommune fordi det er manges interesser 
som skal ivaretas. Hvordan skal en sikre at hver kommune blir like mye hørt, at de får igjen for 
de midlene de selv bidrar med og at de får mulighet til å videreføre sitt særpreg som 
lokalkirke? Hva avgjør hvor administrasjonen for prostifellesrådet fysisk skal ligge, og hva 
innebærer dette for de ulike kommunene? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Åmot Sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Sør-Østerdal prosti 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anita Bue, Saksbehandler/kirketjener 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ser at det er tjenlig og ønskelig med en felles arbeidsgiver, men mener dette kan løses på 
andre måter enn med en prostimodell. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

I vårt prosti vil det være svært lange avstander, slik at det ikke er naturlig for ansatte å jobbe i 
hele prostiet. Det kan bli lange avstander til ledelse og beslutningstaker, og mer byråkratisk. 
Det vil også innebære at bevilgninger vil bli sendt "ut av kommunen", noe som kan skape 
usikkerhet for hvor pengene blir brukt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Vi støtter ikke kommuneoverskridende prostifellesråd, men skulle det likevel skje, må vi sikre 
og tydeliggjøre at kommunenes bevilgninger brukes lokalt, og det føres avdelingsregnskap for 
hver kirkekommune. Det må etableres god lokal ledelse i hver kirkekommune (nåværende 
fellesrådsområde) eller ved hvert kirkekontor. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Burde hatt et pilotprosjekt før det blir satt ut over hele landet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Denne ligner mest på den modellen som er nå. Lokalkirka henger sammen med 
rettssubjektet Den norske kirken/bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi ønsker primært at tilsettinger skjer lokalt i fellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 
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10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Hvis vi styrker og utvikler den strukturen vi har med sokn og bispedømme. Ansetter alle i 
rDnk, styrker bispedømmets stab som støttefunksjon for soknene, og delegerer 
arbeidsgiverfunksjon til fellesrådet på kommunenivå, som organ både for soknet og rDnk.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Hvis modell skissert i punkt 10A ikke får gjennomslag, ønsker vi sekundært å opprettholde 
ordningen med to arbeidsgiverlinjer. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Det er viktig at de to lederne, prost og daglig leder, er likeverdige - med definerte oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 
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Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. Spesifisering: 
Fagkompetanse på høgskolenivå (eller erfaring som kompenserer for utdanning) innen 
byggfag, økonomi eller personal. Pluss kirkekunnskap. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi støtter ikke opprettelsen av prostifellesråd. Det bør være mer oppfølging i årene etter 
visitas, basert på de utfordringer biskopen har gitt. Bispedømmet bør tilby kompetanseheving 
for alle ansatte, også merkantilt ansatte, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. Biskopen bør ta 
initiativ til samarbeid mellom bispedømme og alle prostier om felles mål og strategier. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 
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Biskopen bør ha en rådgivende og koordinerende rolle overfor prostiene, og samarbeidet 
mellom biskop/bispedømmeråd og fellesråd styrkes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det bør være mer oppfølging i årene etter visitas, basert på de utfordringer biskopen har gitt. 
Bispedømmet bør tilby kompetanseheving for alle ansatte, også merkantilt ansatte, 
kirketjenere og kirkegårdsarbeidere.  Biskopen bør ta initiativ til samarbeidmellom 
bispedømme og alle prostier om felles mål og strategier. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 
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Verken eller. Begrunnelse: Biskopen bør sikres en rolle i tilsetting av enkelte stillinger, f.eks 
prost, prest og andre vigslede. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Ja, i samarbeid og forståelse med fellesrådet. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Verken eller. Begrunnelse: Det bør være mer oppfølging gjentatte ganger i årene etter 
visitas med tanke på de utfordringer biskopen gir menighetene i visitas. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådet bør ta initiativ til samarbeid mellom bispedømmet og alle prostier/fellesråd 
om felles mål og strategier, i tillegg til dagens oppgaver. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Vi støtter ikke opprettelsen av prostifellesrådet, og heller ikke formålsbestemmelsen, fordi den 
griper inn i menighetsrådets virksomhetsansvar. 
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21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet bør blant annet vedta gudstjenesteplan og ellers delta i gjennomføring slik 
som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Alle menighetsråd må kunne uttale seg ved tilsettinger og minst ett av de aktuelle må være 
representert i tillsettingsorganet. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei, fordelingen kan fortsette som i dag. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 
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Nei fordelingen kan fortsette som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Uenig, prostifellesrådet bør ikke velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesrådet, og vil uansett mene at vi kun skal ha to valg, ett til 
menighetsråd og ett til bdr/Kirkemøte. 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesråd. Spesifisering: 24 representanter (det er 24 sokn i 
prostiet) blir et altfor stort og tungrodd råd. Det bør evt være representanter  fra hver 
kirkekommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Vi ønsker ikke opprettelse av prostifellesrådet.Det er viktig med både innsyn, samarbeid og 
mulighet for påvirkning fra kommunenes side. Det styrker tilliten og samarbeidet. 
Kommunene må velge en felles representant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Dette gir god sammenheng og kontinuitet mellom det nasjonale og det regionale. I tillegg 
styrkes samarbeidet i bispedømmerådet før de møtes sammen på kirkemøtet. Det er ikke 
hensiktsmessig at kirkemøtedelegater og bispedømmeråd er to ulike grupper. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det bør være slik som det er i dag, der alle bispedømmeråd har like mange medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlige medlemmer bør sikres et visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom prester 
og andre ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Vanlige medlemmer bør sikres ett visst antall plasser, og det bør være likt antall mellom 
prester og andre ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Dersom prostimodellen velges er Sør-Østerdal (vårt prosti) et naturlig område. Men det er 
store avstander: 2,5-3 timer kjøring til utkantene i to retninger fra prostesetet. God ledelse 
betinger dermed at det er en teamleder/avdelingsleder/kirkeverge lokalt i hver kommune/ved 
hvert kirkekontor, som koordinerer og samkjører arbeidet i teamet, som har god kontakt med 
kommunen, og som kan bistå menighetsrådene administrativt. Det er viktig med en leder som 
jobber med geografisk nærhet til hver menighet og hver kommuneadministrasjon. Da får 
menighetsrådene den administrative hjelp som gjør at de kan gjøre en god jobb. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Menighetene bør få veiledning på dette fra prostiet/bispedømmet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Kapp Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Christian v. Harling, Menighetsrådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Felles arbeidsgiver, det viktigste i den nye kirkelige organiseringen. Kan tenke i litt større skala, 
trosopplæring f.eks. Spredd de gode ideene blant kateketer. Prestene har dette fellesskapet 
allerede. De daglige lederne kan spesifiseres inn i ulike roller ut fra kompetanse. Kan bli lettere 
å avvikle ferie, helger, etc. Større stillinger er en stor fordel, selv om det også er en 
nødvendighet med mindre stillinger. Lettere å rekruttere. Positivt at alle blir spurt, får delta på 
høring og får mulighet tilå komme med sine innspill og meninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Hvordan blir samarbeidet med kommunene? Blir det lokale fellesskapet borte? Hvordan kan 
man få til det tverrfaglige samarbeidet? Samtidig er det ikke uvanlig at store bedrifter har ulike 
avdelinger.Ulempen ved et prostifellesråd kan være skeivhet i antall stemmer. Når store 
kommuner med mange menighetsråd går sammen med mindre kommuner med færre 
menighetsråd. Skal flertallet bestemme, vil det muligens oppstå en skeivhet blant 
menighetsrådene ved avstemming, det bør unngås. Skal vi gå inn i dette samarbeidet bør det 
foreligge retningslinjer for avstemning, slik at det kan bli stemmelikhet og det bør foreligge 
retningslinjer for enkelte saker lokalt, som for eksempel trosopplæring, etc. Det tar tid å 
omorganisere, vil ikke gå knirkefritt, men det vil gå segtil. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Økonomisk bør det ikke være en felles pott. De penger den enkelte kommune bevilger til 
kirken i en kommune, må gå til kirken i den kommunen. Noe penger må nødvendigvis gå til 
drift, men kommunens bevilgninger bør holdes lokalt.Det bør også være en kommunal 
representant fra hver kommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Uavhengig av hvilken modell vil pengene komme fra to steder. Skal det være lønnet arbeid i 
PFR? Det er et styreverv med mye ansvar. Arbeidsgiverorganiseringsmodell 1 er vel så god som 
andre, og oppleves enklere enn de andre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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-Sikre god, demokratisk prosess der alle berørte råd blir hørt. -Sikre at tillitsvalgte for den 
yrkesgruppen som skal tilsettes får delta ved intervju og har mulighet til å uttale seg.-Ha en 
representant for det soknet hvor den ansatte skal ha sitt hovedarbeidssted med i hele 
tilsettingsprosessen. En felles representant hvis det er flere sokn om en stilling.-Ellers følge 
avtaleverk og arbeidsmiljølov gjennom organisering og prosesser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

-Modell 2 vil sikre en enhetlig ledelse med tydelige overordnet ansvar på en person. 
Modellen krever «prost i stab». Dette ser vi som rett og nødvendig og det gjør at prosten 
fortsatt får et faglig lederansvar for prestene. Modellen klargjør på en god måte 
ansvarsforhold og hvem man rapporterer til. Daglig leder rapporterer til prostifellesrådet, 
mens prosten rapporterer til biskop og daglig leder. Dette forutsetter slik vi ser det at det 
oppnevnes en annen geistlig representant med stemmerett i rådet ennprosten. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

-Arbeidsgiver/prostifellesrådet må finne frem til tilfredsstillende kompetansekrav.-Støtter at 
det legges noen felles føringer for krav til stillingen. Disse kan være: Ledelsesutdanning 
og/eller dokumentert ledererfaring. God kjennskap til DNK i særdeleshet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

-Kan bli behov for å endre titler med endring i stillingsinnhold.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

-Ved at prostifellesrådet blir arbeidsgiver, vil det frigjøre arbeidsoppgaver for biskopen og det 
i seg selv styrke og tydeliggjøre biskopen som tilsynsperson. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

-Arbeidsgivermodell 2 hefter en rettslig usikkerhet ved modellen, da den utfordrer 
forutsetningen i trossamfunnsloven om soknets status som eget rettssubjekt. Den bør 
unngås. Biskopen bør fritas for arbeidsgiveransvaret for derved å kunne styrke 
tilsynsoppgaven. Modell 2 svekker soknets stilling i kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

-Alle som søker vigslede stillinger i DNK må inn til samtale med biskopen. Biskopen kan 
komme med sin anbefaling til prostifellesrådet som skal ansette.-Tilsyns- og 
visitasfunksjonene overfor menighetene. -Ha tilsyn med daglig leder av prostifellesrådet.-Rett 
til å innkalle vigslet personell til kurs innen tilsynsområdet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 4 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Alle som søker vigslede stillinger i DNK må inn til samtale med biskopen. Biskopen kan 
komme med sin anbefaling til prostifellesrådet som skal ansette. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

-Det er gitt en begrenset omtale av bispedømmerådets fremtidige mandat, og ser frem til 
videre utredning. Vi legger til grunn at det fremdeles fastholdes at bispedømmerådet, med 
biskopen som medlem, utøver viktige styringsfunksjoner i bispedømmet ved siden av 
biskopens selvstendige oppgaver. Tilsvarende imøteser vi en utredning av lokal ledelse som 
sikrer en demokratisk forankret ledelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 
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-Menighetsrådets rolle i tilsettinger bør sikres gjennom gode, lokale tilsettingsreglement, men 
også gjennom avtaleverket mellom partene. Dette sikres gjennom sentralt avtaleverk 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

-I hovedsak ivaretas som i dag, men åpne for lokale tilpasninger der det kan gjøres avtale 
mellom menighetsråd og prostifellesråd. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

I hovedsak fordi representanter i prostifellesrådet er valgt av den lokale kirka og representerer 
denne. Det er ikke behov for flere organ. Myndigheten må ligge i ett organ.Prostifellesrådet 
kan likevel beslutte å invitere alle menighetsrådene til et felles møte i særskilte saker de 
ønsker å behandle på andre måter, men da etter eget vedtak og ikke at de må. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

-En viss grad av vekting kan være riktig og rettferdig med tanke på store «by bispedømmer», 
men representasjonen fra de «små» bispedømmene må heller ikke bli for liten. Det bør også 
sikres en geografisk representasjon – hele landet må med. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

De bør velges som vanlige medlemmer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

De bør velges som vanlige medlemmer 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

-Der det er en naturlig prostigrense, er det hensiktsmessig 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

-Det er viktig å beholde lokal representasjon i kommunene.-Det er viktig å beholde den lokale 
forankringen. -       Det er viktig med nærhet til soknene som skal betjenes-Ikke sentralisere 
faggruppene. Beholde tverrfaglige staber.-Husk miljøperspektivet ved ev. samlokalisering 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Eina menighetsråd, Vestre Toten 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Hilde T.Skumsrud, Daglig leder/menighetssekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

-Alle ansatte i kirken lokalt har samme arbeidsgiver og ledelse, større samhørighet-Lettere å 
skape større fellesskap med flere ansatte i samme gruppe, innenfor et område-De ansatte har 
flere å dele arbeidsutfordringer og nye oppgaver med, kan hjelpe hverandre til å bli bedre. (er 
ofte bare en av hver i dag). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

-Større avstand til den enkelte kirke og sokn.-Menigheter med få medlemmer vil kunne miste 
reel innflytelse hvis det ikke blir lik representasjon fra alle sokn. Dermed kan menighetsrådene 
miste engasjement og interesse for det overordnede organet.-Nærheten til den enkelte 
kommune svekkes både med tanke på lønnstilskudd og bygninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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-Sørge for lik representasjon fra alle sokn i prostifellesrådet.-Etablere en ordning med 
nærkontakt til hver kommune fra prostifellesrådetoDette kan løses ved å ha en lokal kontakt i 
hver kommune/på hvert menighetskontor, som kjenner forholdene godt bådei kirka og i 
kommunen. Dette kan godt være en ansatt med andre funksjoner.-Det nye organet må ikke 
stikke av med alle ressurser merkantilt slik at kirka lokalt blir stengt, både fysisk på kontoret og 
bokstavelig. Det må ikke bli slik at alle ansatte jobber «alle steder».-Alle ansatte må ha definert 
ansvarsområde og tilhørighet til lokalt sokn.-De kommunale bevilgningene bør bli delt i to: oen 
del til investeringer til egne bygg og anlegg innen kommunen, og oen del til felles drift av 
prostifellesrådet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 vil understreke at et nært samarbeid med de lokale organer er avgjørende for å få gode 
grenseløsninger/prostistørrelser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1PFR er et organ for soknet og vil oppfylle ønsket om én arbeidsgiverlinje.Det er både 
uønsket og uvanlig at arbeidsgiveransvaret ligger i ett rettssubjekt og ansvaret for 
virksomheten ligger i et annet rettssubjekt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

-Før tilsetting skjer må det sikres en god, demokratisk prosess der alle berørte råd blir hørt.-
Det må sikres at de tillitsvalgte for den yrkesgruppen som skal tilsettes, får delta ved intervju 
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og har mulighet til å uttale seg. Alle tillitsvalgte bør fårmulighet til å uttale seg før tilsetting-
Representant for det soknet som skal ha den ansatte, blir tatt med i hele tilsettingsprosessen.-
Det må sikres et godt partssammensatt utvalg til å forestå ansettelser-Det må sikres at 
arbeidsmiljøloven og avtaleverket følges både gjennom organisering og prosesser. -Biskopen 
må sikres en rolle ved tilsetting av prester og andre i vigslede stillinger 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Nåværende ordning med fellesråd i kommunene sikrer best et tett og godt samarbeid med 
kommunene.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Daglig leder med prost i stab 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Det er en selvfølge at daglig leder må være medlem i Dnk. Alle tilsettingsorgan bør selvsagt 
etterspørre engasjement for kirkens kjernevirksomhet-Det bør være opp til den lokale 
prostienheten å sette opp de kravene som den ansatte lederen skal ha.-Men vistøtter også at 
Kirkemøtet legger opp til noen felles føringer for krav til stillingen. Dette blir en svært viktig 
stilling i utviklingen av den lokale kirken, og det blir en krevende jobb. Eksempel på 
kvalifikasjoner:oHøyere utdanning fra en av de kirkelige utdanningsinstitusjonene. Annen 
utdanning og lang praksis fra kirkelige stillinger kan kompensere for detteoLederutdanning, 
gjerne fra en kirkelig utdanningsinstitusjon, d Dokumentert ledererfaring kan kompensere for 
detteoDet er en fordel om den somskal tilsettes har god kjennskap til den norske kirke og 
spesielt til kirka lokalt i prostiet. oGlad i de ansatte og kirka generelt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Titlene prost og kirkeverge er gode og innarbeidede, og de bør bestå selv om innholdet i 
stillingene endres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

-     PFR skal ha arbeidsgiveransvar og ikke bare arbeidsgiveroppgaver-Vi mener at biskopen 
har en avgjørende og helt sentral rolle i vår lutherske kirke. Uten biskopens tilsynsansvar i 
forvaltningen av kirkens lære og bekjennelse, forvaltning av ord og sakrament, er vi ingen 
luthersk kirke.-Vi er også enige med hovedutvalget at et tilsynsansvar ikke er avhengig av at 
biskopen også har arbeidsgiveransvar.-Vi er enige med hovedutvalgets flertall at et skille, der 
biskopen ikke lenger har arbeidsgiveroppgaver for prestene, vil frigjøre arbeidsoppgaver og 
tydeliggjøre biskopen som tilsynsperson. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

-Vi mener at tilsynet styrkes gjennom:oAt biskopen, sammen med arbeidsgiver, gis en aktiv 
rolle i tilsettinger av prester og andre i vigslede stillinger.oHar tilsyn med daglig leder av 
PFRoGis anledning til å innkalle vigslet personell innen tilsynsområdet, i samarbeid med 
arbeidsgiver.-Ved at biskopen mister arbeidsgiveransvaret vil det frigjøres tid til faglig 
utvikling og inspirasjon, spesielt for ansatte i vigslete stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsyn bør skilles fra biskopen som arbeidsgiver uansett arbeidsgivermodell. 



 

Eina menighetsråd, Vestre Toten 

501 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Besvart under spørsmål 15 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

I.Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige ledelsen i 
prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen bispedømmet, gjennom 
faste møtepunkt gjennom året. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

II.Biskopen må sikres en faglig kompetent stab.  Det gjelder etter vår vurdering innen 
tilsynsområdet (teologi, diakoni, undervisning). Det er ikke behov for at det bygges opp stab 
på de områder der PFR har funksjoner.  Videreutdanning, inspirasjon m.m. på disse 
områdene kan med fordel innhentes fra andre steder. Denne kompetansen som evt. blir 
overflødig ved bispekontoret, kan overføres til PFR der det er ledig stilling. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 4 

Men det bør kun gjelde for de vigslede stillingene og som en høringsinstans. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

1 

Biskopen kan invitere til fagsamlinger for de vigslede stillingene, slik at de vigslede kan søke 
arbeidsgiver om deltakelse på linje med andre kurs og faglige samlinger. Hvis dette skal 
gjelde for alle medarbeidere med innkalling, må også biskopen stilleøkonomi til disposisjon 
for fagsamlingen slik at ikke lokale PFR blir belastet med utgifter til samlingen. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Fokus på det kirkefaglige – strategisk og faglig utviklingsarbeid. Bdr skal ikke lenger ha ansvar 
for ansettelse av menighetsprestene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja, menighetsrådet bør få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådets rolle i tilsettinger bør sikres gjennom gode, lokale tilsettingsreglement, men 
også gjennom avtaleverket mellom partene. Dette må sikres gjennom sentralt avtaleverk. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Dette bør i hovedsak ivaretas som i dag. Eina menighetsråd er opptatt av at menighetsrådenes 
rolle ikke må svekkes. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Det er ikke behov for flere organ/møter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: For å sikre lokal innflytelse og forankring. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ja, med full stemmerett 

Et godt samarbeid med kommunene er av avgjørende betydning for vår drift og sikres bl.a. 
gjennom kommunal representasjon med full stemmerett. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Det bør oppnevnes en geistlig representant til PFR, prost eller prest. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

En viss grad av vekting er riktig. Det bør også sikres en geografisk representasjon! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Kirkemøtet må avspeile hele kirka gjennom representasjon fra menighetsrådene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Viktig at det utvises fleksibilitet ift. egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Eina menighetsråd er uening i PFR-modellen og vil videreføre og utvikle dagens 
fellesrådsstruktur.Vi har til tross for dette svart på alle spørsmål.Menighetsrådet synes det har 
vært et krevende arbeid. Det er utfordrende for et vanlig menighetsrådsmedlemå sette seg inn 
i dette stoffet og i tillegg kunne mene noe om det og begrunne svarene.Det er krevende å 
tenke helhet siden.iden en annen kirkelig organisering ikke finnes enda pga alle utredningene 
som foregår paralellt. Vi burde hatt mulighet til å uttale oss om feks oppgavefordeling mellom 
menighetsråd og nytt PFR.Vi mener at forhold som gjelder f.eks. gravferdsloven og 
forvaltningen skulle vært en del av denne høringen med tanke på kommunenes medansvar for 
disse oppgavene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Bråstad menighetsråd 

511 
 

Høringssvar fra Bråstad menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Roger Brevik, Sokneprest i Vardal og Bråstad 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

•Større fagmiljø•Større stillinger•Mer samhandling på tvers av soknegrenser•Bedre 
konflikthåndtering•Bedre rekrutering 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

•Det blir større avstand fra soknet til nivået som ansetter•Der større fagmiljøer etableres kan 
det være vanskelig å vite hvem som jobber i det enkelt sokn. Og det kan skape mindre 
tilknytning mellom den ansatte og det enkelte sokn. Man kan risikere at det da ikke lenger er 
en stab som arbeider i ett sokn. Lokalt har vi for eksempel erfaring med at det i lengre perioder 
ikke har egne stabsmøter for soknet.•Det kan gi utfordringer i forhold til kommune, og 
finansiering. •Det kan være en fare for at administrasjonen på prostifellesrådsnivå vokser. Det 
kan skape mer dobbeltarbeid i forhold til bispedømme- og nasjonalt nivå. Og det kan føre til at 
ressursene ikke blir brukt effektivt til å understøtte det som skjer i kirkene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

•Definerte staber og stabsmøter for det enkelte sokn.•Tydelige og formaliserte linjer mellom 
sokn og ansatte•Soknene kan være formelt involvert i ansettelser som berører soknet•Klare 
stillingsinstrukser og arbeidsfordelinger•Bevisst tenkning omkring hvordan ansatte i alle 
stillingskategorier er med å nå målsettingen om «Mest mulig av kirkens ressurser brukes til 
forkynnelse av evangeliet i møter med mennesker lokalt.»•Sannsynlig vis må man føre 
separate elle delvis separate regnskap for hver kommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

•Det er viktig å være bevisste på hvordan etableringen påvirker maktfordelingen i kirken. Hvert 
enkelt sokn vil få en mindre stemme inn der mye av ressursene fordeles. Der er også viktig at 
prostifellesrådsadministrasjonen ikke eser ut og blir for byråkratisk, men at ressursene blir 
brukt i soknene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2•Det ser ut til å være knyttet en del usikkerhet omkring dette med 
arbeidsgiverorganiseringen, og hva som er mulig/tillatt. Modell 2, med alle ansatt i RDNK, ser 
ut til å score høyest når det gjelder å være en folkekirke for hele landet, en kirke som henger 
sammen, og en attraktiv arbeidsplass. Her ligger nok også det største potensialet til 
innsparinger, da man kan ha felles systemer for alle ansatte, i stedet for 100 forskjellige i 100 
prostifellesråd. Og så lenge det er prostifellesrådet som er den praktiske arbeidsgiver, så vil det 
for soknene være liten forskjell på hvor arbeidsgiver-retten er hentet fra. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

•Menighetsrådene bør ha en formell rolle i forbindelse med ansettelse av alle som skal arbeide 
i/for soknet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

•Modell 3 tar hensyn til balansen mellom kirkefaglig og administrativ ledelse. Det er også en 
ledelsesform som det er tradisjon for i vår kirke, og som fungerer for eksempel på 
bispedømmenivå. Kirkefag er spesielt viktig i forhold til strategisk ledelse av kirken og om en 
legger vekt på målsettingen om «Mest mulig av kirkens ressurser brukes til forkynnelse av 
evangeliet i møter med mennesker lokalt.» Når det er sagt kan nok de andre modellene også 
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fungere, for eksempel med en vigslet kirkeverge som da har en sterkere forpliktelse og sterke 
kirkefaglig kompetansekrav enn i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopens tilsynsansvar og hvordan de skal skje, bør gå tydelig frem av forordningene. Og 
kontakten kan styrkes ved flere, korte visitas. Dersom biskopen ikke er arbeidsgiver for 
prestene, kan biskopen får en bredere rolle, og tydeligere være leder i helekirken. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen bør ha en avklart rolle som fremgår av forordning. Bør ha mulighet til visitas, tilgang 
til rapporter og statistikk, mulighet til å samle alle ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Strategisk ledelse og inspirere kirka. At biskopen ikke har arbeidsgiveransvar kan styrke 
biskopens rolle som leder i hele kirka. (I dag kan biskopen bli sett på som preste-sjef.) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 
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I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Med et prostifellesråd vil avstanden fra menighetsråd til tilsettingsorganet bli større. Større 
stillinger og fagmiljøer vil også øke avstanden mellom soknet og den ansatte. For at relasjonen 
til soknene fortsatt skal være tydelig til stede, bør derfor menighetsråd være involvert i 
ansettelsesesprosessen. Det kan for eksempel gjørs som med ansettelse av prester i dag, at 
menighetsråd er representert ved intervju. Og at rådet uttaler seg i forkant av ansettelsen. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Det er en kjent modell, og direktevalg gjøre kirkevalget unødvendig 
komplisert. 



 

Bråstad menighetsråd 

519 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Stemmerett vil være problematisk i forhold til religionsfrihet ol. Kommunen innflytelse er 
ivaretatt gjennom å være bevilgningsmyndighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Det er viktig å ivareta soknenes interesser i prostifellesråd, som fort kan bli store. Hvordan 
dette skal skje bør formaliseres i forordninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 
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30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   
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For Bråstad sokn er det viktig at den fremtidig kirkeorganisering ivaretar interessene til 
soknene, også de mindre soknene. Det er også viktig at menighetsrådene posisjon ikke 
svekkes, men at menighetsrådene settes i stand til å gjøre sitt oppdrag i samarbeid med de 
ansatte. Vi ser det som en fordel at hvert sokn har en stab, som har og opplever ansvar og 
kjenner tilhørighet til den enkelte kirke.Vi opplever at det knytter seg stor usikkerhet til hvilke 
konsekvenser denne modellen, og de ulike momentene iden vil ha. Vi har valgt å svare på de 
spørsmålene vi opplever meste relevante for menighetsrådet. Og i svarene har vi lagt vekt på 
at vi ønsker at ressursene i kirken skal komme soknene, og det som skjer i den lokale kirke, til 
gode. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Snertingdal menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Hege Breang, Saksbehandler 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Fordel med felles arbeidsgiver for alle. Lettere å koordinere, fordele ansattressurser. 
Samhørighet. Lettere å bygge opp spisskompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ulempe/ fare hvis det blir for stort - kan tape nærhet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

En felles arbeidsgiver med klare retningslinjer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Størrelsen må avgjøres lokalt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Biskopen må ha en viktig rolle ved ansettelse av vigslede. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

A og B, her er soknepresten usikker. 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

En godt skolert administrativ leder som må være medlem i kirka og ha engasjement for kirkas 
oppdrag. Modell 2 med prost i stab. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Administrativ utdanning: ledelse og økonomi. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopen bør føre tilsyn oftere og i en annen form enn slik visitaser foregår i dag. Se mer til 
den enkelte ansatte i det daglige arbeidet. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Veiledning og tilsyn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Se pkt.15 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Vekke og nære det kristelige liv i menighetene. Vurdere om noen administrative oppgaver kan 
overføres til andre instanser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Beholder navnet prosti; selv om grensene blir utvidet: Toten fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

MR bør få ansvar for utleie av kirka. Utleiepris bør avgjøres av FR - med lik praksis i hele 
prostiet. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Hvis dette er hensiktsmessig. Avhengig av størrelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Ja- med stemmerett i økonomiske og administrative saker. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Annet, spesifiser 

Som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets 
sekretariat. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 
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Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Gjøvik kommune/ Gjøvik- Østre-Vestre 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Raufoss menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Brita Marie Heggelund, Daglig leder/menighetsskretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Mer robust organisasjon med større størrelseMindre sårbar ved fraværMer profesjonell 
ledelseStørre fleksibilitet i ressurseneBedre grunnlag for opplæring, HMS, …Større fagmiljø 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

5: 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? 

Svakere lokal tilknytningEn risikerer at det kan bli en unødig byråkratisering med STAB sentralt 
i Prostiet (saksbehandlere, konsulenter) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Flest mulig har lokalt tilholdsted for sin arbeidsutøvelse.Liten stab rundt ledelsen som sikrer 
flere folk ut i de ulike sokn. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1a.Kirken står sterkt lokaltb.God ledelsec.God ressursutnyttelsed.Kirken bygges 
nedenfra 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettingsutvalg på prostinivå. Fleksibel sammensetning av utvalget, alt etter hvem som skal 
ansettes.Menighetsråd, biskop og prost uttaler seg ved prestetilsettinger.Menighetsrådet 
uttaler seg ved andre tilsettinger.Prost kan eventuelt uttale seg ved tilsetting av vigslede 
stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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SVAR: "NEI" (VI HAR KRYSSET AV "JA" FOR Å FÅ MED KOMMENTAREN VÅR!)Her er 
menighetsrådet delt. Flere støtter opprettelsen av et interkommunalt prostifellesråd, mens 
andre ser det hensiktsmessig å ansette alle i dagens kommunale fellesråd. Se nærmere 
beskrivelse i punkt 48.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

SVAR: "Nei" (VI KRYSSET AV "JA" FOR Å KUNNE KOMMENTERE DETTE PUNKTET)Hvis det ikke 
blir opprettet et interkommunalt prostifellesråd, ønsker soknepresten å opprettholde dagens 
ordning med 2 arbeidsgiverlinjer for å ivareta sin presterolle – dette fordi fagmiljøet vil bli for 
snevert i dagens fellesråds områder. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 2-«legger enhetlig ledelse til grunn og at daglig leder er øverste ansvarlig leder i 
prostiet. Den andre vil være assisterende leder på et nivå over et eventuelt neste nivå av 
mellomledere.Ledelse samlet på en plass 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

VET IKKE 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Medlem av DNK, og ha et engasjement for kirkens budskap.Formell utdanning på 
bachelornivå, med mulighet for unntakHer er menighetsrådet delt ift. formelle 
utdanningskrav fra sentralt hold, noen vil ha sentralt krav om utdanning, andre ikke.Krav om 
erfaring innen daglig ledelse, også delte oppfatninger i MR om dette 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

«Kirkeverge» kan endres til PROSTILEDER, eller "daglig leder for prostifellesråd". Begrepet 
«prost» kan gjerne beholdes.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi gir vår tilslutning til momentene hovedutvalget har listet opp i utredningen sin. 
Regelmessige personalmøter, medarbeidersamtaler, visitaser, ulike digitale møteplasser/fora, 
tilbud om arbeidsveiledning (ABV), mulighet for å komme med bindende pålegg. 
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Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Gode systemer rundt at prosten «får i oppgave å legge til rette for at biskopen får nødvendig 
kjennskap til forholdene i prostiet og menighetene» 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Menighetsrådet har kommet fram til at det ikke besittes nok kunnskap eller innsikt til å 
besvare spørsmålet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Det er viktig at biskopen ivaretar tilsynsrollen. Når det gjelder detaljer i dette arbeidet, har vi 
ikke nok kjennskap til å gå nærmere inn på. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Ref.spm. 15 vil dette bli sett på som virkemidler for at biskopen skal kunne ivareta sin leder- 
og tilsynsrolle. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

Utvalget anbefaler at biskopens leder- og tilsynsrolle skal bli enda mer tydelig, og at 
biskopen skal ha tilstrekkelige virkemidler og ressurser for å kunne utøve denne rollen. Det 
bør i så måte legges opp til at biskopen også får en rolle allerede ved tilsetting av nye 
prester og andre vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Om bispedømmet skal få utvidet ansvar for å drive faglig utvikling, er det naturlig at det blir 
tillagt biskopen muligheten til å stå for den faglige oppfølgingen gjennom samlinger/tiltak. 
Dette uten at det skal vanskeliggjøres av lokal ledelse i et eventuelt prostifellesråd. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Bispedømmerådets rolle er anbefalt videre utredet, men vi er enige i momentene som nevnes i 
rapporten som går på fokus på kompetanseutvikling, fokus på at oppgaveløsningen blir gjort 
på riktig nivå – nasjonalt overblikk/stordriftsfordeler vs. geografisk nærhet/lokal tilpasning. 
Fokus på å unngå dobbeltarbeid. Fokus på økt tverrfaglighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

NeiHadde ikke avsteming. 
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Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Prostiråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Hensiktsmessighetsprinsippet må gjelde. Om det ikke er klart om oppgaven faller til 
menighetsråd eller fellesråd, så blir en enig i den enkelte saken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Dette er mest ryddig, da menneskene som sitter i rådet er på valg. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  
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Vi mener at flest spørsmål bør avgjøres på lavest mulig ansvarsnivå. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Vi mener at flest spørsmål bør avgjøres på lavest mulig ansvarsnivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Hadde ikke avstemning. 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

SVAR: "JA" (HAR KRYSSET AV "NEI" FOR Å KUNNEKOMMENTERE DETTE PUNKTET)Annethvert 
år, da vi mener prostimøtet skal være et forum for informasjon om styringen av prostiet og 
presentasjon av prioriteringer og strategier – ikke et besluttende organ. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Dette sikrer lokalkunnskap og lokal representasjon. 
Menighetsrådene har god lokal kjennskap til egnethet og kompetanse hos aktuelle personer. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
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26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Etter drøfting åpnes det for vekting etter størrelse, men med fare for store råd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Her er det dissens i rådet. Noen mener representasjon kun med møte- og talerett, mens noen 
mener representanten i tillegg må ha stemmerett i saker som angår økonomi og 
administrasjon. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Det bør stilles krav til kjønnsbalanse 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 



 

Raufoss menighetsråd 

549 
 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, det er mest demokratisk. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Her er rådet delt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Her er rådet delt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Avtalevalg hvis gruppene blir enige. Hvis ikke: Forholdvalg. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 
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Hadde ikke avstemning. 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 1 Antall sokn 1 

Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 1 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

De er noe ulike oppfatninger i menighetsrådet på noen av punktene i denne vektingen.Hadde 
ikke avstemning.  

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Svært hensiktsmessig, sett fra vårt område. Vi kjenner ikke prostiene godt nok til å uttale oss 
for hele landet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Viktig med fleksibilitet. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Mangler kjennskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Mangler kjennskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Mangler kjennskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   
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Det er uenighet i menighetsrådet om selve etableringen av prostifellesråd. Noen mener det er 
mest hensiktsmessig å opprettes et interkommunalt prostifellesråd med en arbeidsgiverlinje, 
mens andre er bekymret for konsekvensene dette kan gi. Andre igjen ønsker den kommunale 
løsningen med alle ansatt i fellesråd.Høringsnotatet til ny kirkelig organisering tar som 
utgangspunkt at de kommunale kirkelige fellesrådene gjennomgående er for små til å ivareta 
behovene for den kompetansen og administrasjonen en felles arbeidsgiverfunksjon vil kreve. 
Modellen med prostifellesråd skisseres for å bøte på manglene ved dagens struktur.De som er 
imot etableringen av prostifellesråd er overbevist om at kirken er best tjent med størst mulig 
nærhet til lokalmiljøet den skalbetjene. Ikke bare når det gjelder den åndelige siden av 
virksomheten, men også når det gjelder de praktiske og administrative funksjonene som 
nødvendigvis følger med. Et prostifellesråd vil etter deres syn øke avstanden til lokalmiljøet i 
større grad enndet som er ønskelig.Nærmere beskrivelse av de som er imot opprettelse av 
fellesråd:Forutsetningen om at kommunene er for små i folketall kan lett oppfattes som et 
«elite/sentraliserende» synspunkt. Kommunene er så små som de er fordi befolkningen 
ønskerat de skal være slik. Den politiske eliten i landet har gjort mange og iherdige forsøk på 
sammenslåinger av kommuner. Mange av forsøkene har blitt avvist av befolkningen det 
gjelder. Det vises her til de mange folkeavstemningene som har vært holdt de siste ti-årene. 
Tilhengere av sammenslåing viser til stordriftsfordeler og kompetanseøkning. Tilhengere av å 
bevare den lille kommunen viser til stordriftsulemper og nærhet."Tyngde-loven" i 
strukturdebatten her til lands er den vi ser av dagens kommunekart. Den gir den grad av 
nærhet, trygghet og fellesskap befolkningen selv ønsker og har valgt. Vi vil advare mot en 
modell med prostifellesråd da denne lett kan føre til større avstand mellom grunnbjelken i 
kirken vår – menigheten – og det administrativt styrende leddet. Fremmedgjøring er et begrep 
som bør hensyntas i dette spørsmålet. Det er vår frykt at prostifellesråd lett vil bli opplevd som 
et fremmedelement.Små og sårbare fagmiljøer er en konsekvens av de små enhetene. I andre 
sammenhenger er et frivilligsamarbeid ofte løsningen for å kompensere dette. Nøkkelordet er 
frivillighet. Her kan muligens kirken ha noe å lære om å fri til frivilligheten for å samarbeide på 
kryss og på tvers for å finne best mulig løsninger? På det lokale nivået i kirken er det en 
velprøvd og mye brukt metode. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Hadde ikke avstemning. 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

555 
 

 
 

Høringssvar fra Ås menighetsråd, Vestre Toten 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ole-Jakob Dyrnes, Menighetsrådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ås menighetsråd ønsker ikke etablering av prostifellesråd til erstatning for dagens modell med 
fellesråd som i hovedsak følger kommunegrensene. Nåværende fellesrådsmodell sikrer et nært 
og tett samarbeid med kommunene. Kommunene ivaretar 2/3 av finansieringen av kirkelig 
aktivitet. Vi er bekymret for at løsere tilknytning mellom kirke og kommune vil svekke 
kommuners finansiering av kirken. Etter vår vurdering vil oppløsning av fellesråd og etablering 
av prostifellesråd med stor sannsynlighet føre til sentralisering av kirkelig administrasjon over 
tid. Ås menighetsråd frykter også at engasjementet fra valgte menighetsrådsmedlemmer vil 
svekkes i et prostifellesråd. Dette vil kunne føre til at folkekirken svekkes gjennom tap av lokal 
tilhørighet og maktforskyvning fra valgte legfolk til geistlige og administrative ledere.Av den 
grunn ønsker vi ikke å svare på de øvrige spørsmålene som forutsetter etablering av 
prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

556 
 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

557 
 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Se svar på spørsmål 5 og 48  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

558 
 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Se svar på spørsmål 5 og 48  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

559 
 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

560 
 

 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

561 
 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

562 
 

 

Nei, spesifiser hvorfor 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Se svar på spørsmål 5 og 48 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

563 
 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

564 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

565 
 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

566 
 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Se svar på spørsmål 5 og 48 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Ås menighetsråd, Vestre Toten 

567 
 

 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

-Ås menighetsråd ønsker ikke etablering av prostifellesråd til erstatning for dagens modell med 
fellesråd som i hovedsak følger kommunegrensene. Vi tror at nåværende fellesrådsmodell best 
sikrer et nært og tett samarbeid med kommunene, og at dette er avgjørende viktig fremover. -
Vi synes det har vært svært krevende for oss å mene noe om disse høringsspørsmålene, når vi 
veit at det er mange spørsmål som IKKE er tatt fram i denne høringen, se høringsbrevet pkt 1 – 
5. Det er krevende å tenke helhet, en kirkelig organisering, når den ikke finnes enda pga alle 
utrednigene som foregår paralellt. -Vi ønsker å bevare lokalkirken-En av de viktigste sakene 
fremover blir å ta vare på relasjonen til kommunen, så lenge vi har en to-delt finansiering-Vi 
ønsker helt klart èn arbeidsgiverlinje for alle som jobber lokalt i kirken, og dette bør utredes i 
andre modeller en prostifellsråds-modellen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Gjøvik menighetsråd 

569 
 

 

Høringssvar fra Gjøvik menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Line Langseth Bakkum, Kirkeverge Gjøvik 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Gjøvik menighetsråd er enig i hovedutvalgets innstilling til å opprette et prostifellesråd som 
organ for soknet til erstatning for dagens fellesråd. De fleste oppgaver herfra overtas som de 
er, og noen nye oppgaver som kommer i tillegg, bl.a. arbeidsgiverfor prestene.Vi er enige med 
hovedutvalgets oppsummering om at dagens organisering er sårbar, har mye deltid, er egnet 
for å skape konflikter og vanskeliggjør muligheten for å løse opp i oppståtte konflikter. 
Modellen med prostifellesråd vil gi bedre mulighet for ressursutnyttelse, gir større 
arbeidsfellesskap for ulike stillingskategorier og mulighet for felles opplæring / 
kvalitetsstandarder. Enhetlig ledelse gir plattform for strategisk ledelse lokalt, og dermed en 
enklere mulighet for samlet strategiregionalt og nasjonalt. Som sum blir det mer spennende 
arbeidsplasser og gir grunnlag for bredere og bedre rekruttering til stillinger.Se også dissens i 
svar 48. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Som nevnt i 04 mener vi det først og fremst er mange fordeler med PRF. Alle som i dag er 
ansatt i fellesråd, hvilket er de fleste i vår kirke, vil kunne forvente en bedre ledelse, mer 
profesjonalitet i personalbehandling, større arbeidsfellesskap m.m. For de fleste arbeidstakere 
vil de allikevel kunne beholde sin hovedarbeidsplass. De vil imidlertid, som dagens prester, få 
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prostiet som tjenestedistrikt. Om arbeidsgiver er fellesråd, slik det er i dag, eller et PFR i en 
fremtid, vil nok av de fleste menighetsråd ikke bli opplevd som særlig stor endring når det er 
gått litt tid.Størst endring vil nok oppleves for våre prester, da de i en ny organisering vil bli 
virksomhetsoverdratt, og få en ny arbeidsgiver som erstatning til dagens bispedømmeråd. Vi 
opplever da også at de er opptatt å få ivaretatt sine interesser i en ny modell. Alt etter hva som 
blir tillagt biskopens tilsyn, kan noen av dagens fortrinn som prester har opparbeidet seg, 
komme i fare, herunder mulighet for forflytting innen et bispedømme. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi ser at forholdet til den enkelte kommune der prostigrensene dekker flere kommuner vil bli 
mer krevende. Vi opplever det imidlertid som løsbart.Likeledes er det viktig at forholdet til de 
ulike sokn blir ivaretatt i prosessen og i den endelige løsning.Utfordringen med det 
kommuneoverskridende går på forholdet til kommunene og deres engasjement (økonomiske 
tildeling). Som hovedutvalget klargjør vil en deling i de økonomiske tildelinger mellom 
investeringer og tilskudd til drift løse mye av denne utfordringen, slik det vises til i prosesser 
med kommunesammenslåinger og tidligere forsøk med modellen.Å komme tidlig i god dialog 
med kommunene er nøkkelen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 deler hovedutvalgets syn på at det må være fleksibilitet i forhold til inndeling i prostier. 
Norge er svært uensartet, også i den kirkelige «geografi». Samarbeid med de lokale 
styringsorganer i valg av prostiinndeling tror vi vil være avgjørende for gode prosesser.Nettopp 
for å imøtekomme kirkens mange utfordringer (se svar 04) mener vi Kirkemøtet (KM), 
Kirkerådet (KR)og tidligere høringssvar har rett når det er behov for å samle alle arbeidstakere 
under samme arbeidsgiver.Det er soknet som er kirkenskjerne der ord og sakrament forvaltes. 
Vi deler KM, KR og mange andre instansers holdning om at soknet må styrkes i ny organisering. 
Et samlet arbeidsgiveransvar i et organ for soknet, prostifellesråd (PFR), vil ha en slik klar 
effekt.Vi ser det som naturlig at arbeidsgiveransvar og virksomhetsansvar ligger til samme 
rettssubjekt, slik vanlig er i arbeidsforhold.Modellen sikrer fortsatt lokalforankring også i 
forhold til kommunene, og i alle fall langt bedre enn alternativ modell (alle ansatt i rDnk).Vi 
opplever at modellen gir kirken en klar og tydelig organisering av arbeidsgiveransvaret, særlig 
for de som skal arbeide sammen lokalt.Når PFR er arbeidsgiver, vil denne være nær nok til å ha 
kjennskap til livet i soknene, og slik kunne ivareta soknenes ulike interesser, samtidig som det 
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blir store nok enheter til å ivareta arbeidsgiverfunksjonene på en forsvarlig og hensiktsmessig 
måte. Samtidig legger modellen til rette for at biskop, bispedømmeråd og den nasjonale kirke 
kan bidra til kompetanseutviklingi samarbeid med arbeidsgiver og de ansattes 
organisasjoner.Modellen frigjør tid når det oppstår konflikter, unngår en del dobbeltarbeid, 
slipper forhandlinger mellom to arbeidsgiverlinjer m.m., tid som kan settes i kirkens viktigste 
oppgave: utadrettet arbeid i lokalkirken og «styrke og nære det kristelige liv i soknet».Gjøvik 
menighetsråd ønsker ikke modell 2 fordi:•Modellen styrker ikke soknet•Avstanden til sokn og 
kommune øker•Og kanskje viktigst: Både hovedutvalgets flertall og undergruppen som 
arbeidet med «arbeidsgiverspørsmål» konkret, stiller seg meget tvilende til om modellen er 
juridisk holdbar. Vi deler denne bekymringen og vil derfor frarå modellen. Vi er også redde for 
at en overføring av ansatte fra det lokale rettssubjekt til det nasjonalevil kunne så tvil om 
kommunenes forpliktelse til å dekke kostnader for de ansatte i dagens fellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Vi er enig med hovedutvalgets flertall om at prostiet er et organ for soknet, og at det 
er naturlig at det henter sin rettslige handleevne fra soknene. Dette styrker kirken som en 
lokalforankret kirke slik KM har vedtatt. Det logiske blir da at arbeidstakere får sitt 
ansettelsesforhold til dette organet. Da er det også samme organ som har arbeidsgiveransvar 
og virksomhetsansvar. Dette blir tilsvarende offentlig virksomhet: Staten(Stortinget) gir 
bevilgninger, lover og regler – kommunene har arbeidsgiveransvar og virksomhetsansvar for de 
oppgaver de er tildelt av staten. (Ingen er både stats og kommuneansatt).Vi opplever videre at 
modell 2 undergraver KM mål om felles arbeidsgiver. Å overføre samordning av 
arbeidsoppgaver, men opprettholde arbeidsgiveransvaret for prester i rDnk, oppleves lite 
konstruktivt. Det vil tvert om kunne skape ny usikkerhet og grunnlag for fremtidige konflikter, 
og det var jo nettopp det vi skulle unngå med felles arbeidsgiver. Vi er enig med 
hovedutvalgets flertall som stiller seg tvilende til om KM arbeidsrettslig kan gripe inn i soknets 
rett til å inngå arbeidsforhold. Det blir å gripe inn i et annet rettssubjekt. Vi vil i alle fall gi 
uttrykk for at dette absolutt ikke er ønskelig, da det også er en klar svekkelse av soknets 
autonomi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Som det er vanlig i arbeidsrett: Arbeidsgiver ansetter.I praksis betyr det på samme måte som i 
dagens fellesråd dog også omfattende prestene.Vi deler hovedutvalgets innstilling om at 
menighetsrådene får en bedre rolle i ansettelser av de som skal arbeidei det enkelte sokn.Vi 
mener samtidig at biskopen må sikres en rolle i tilsetting av prester (og andre vigslede 
stillinger). Se kommentar under biskopen.Stillingen som «daglig leder» i PFR utlyses på vanlig 
måte etter kravspesifikasjon fra prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Denne sikrer også en daglig leders ansvar overfor et demokratisk valgt organ, og sikrer daglig 
leders demokratiske forankring.Ordningen sikrer også kirkefaglig kompetanse (prosten) i 
organets administrasjon og ledelse for å ivareta soknenes arbeid for «åvekke og nære det 
kristelige liv i soknet».Vi mener den også sikrer prostens rolle. Hvis prosten har rollen som 
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daglig leder, og derved bli ansvarlig for alle saksdokumenter kan vedkommende ikke ha 
stemmerett i PRF. Prosten vil stå ansvarlig overfor PFR,og ikke overfor sin biskop. Dette 
mener vi er klart uheldig. Slik faller modell 1. I modell 3 blir det ikke noe over- og 
underordningsforhold, og gir således grunnlag for uklar styring. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

1:Krav til stillingen som Daglig leder i PFR utformes av prostifellesrådet i tillegg til 
minimumskravene som KM fastsetter. Ledelsesfag/ ledelseskompetanse er viktig, likeledes en 
form for kirkelig bakgrunn. Det bør være krav om et særskilt tilpasset kurs/seminar der 
ledelse (med administrasjon og økonomi) og kirkerett (med teologiforståelse) er basis. 
(Omfang tilsvarende 30-60 studiepoeng). 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 
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Et rart spørsmål på nåværende tidspunkt!Innhold er viktig – tittel får vi komme tilbake til, 
men vi ser ingen grunn til å endre tittelen på en prost.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopens tilsynsansvar er helt sentral i vår Lutherske kirke. Å styrke denne siden av 
biskopens tjeneste er ønskelig. Biskopen trenger en god «verktøykasse» i denne tjenesten. Vi 
er samtidig enige med hovedutvalget at tilsynsansvar ikke er avhengig av åfunksjonen 
arbeidsgiver.Vi ser det som naturlig at biskopens tilsyn i tillegg til dem tilsynet er beskrevet 
for i dag, også bør omfatte f.eks. daglig leder i prostifellesråd.Vi mener også at det å frigjøre 
biskopen fra arbeidsgiverfunksjoner vil styrke tilsynsfunksjonen, frigjøre mer tid til alle sider 
ved tilsyn (inspirasjon, motivasjon, kunnskapsformidling, teologisk utvikling m.m.) 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Vi mener at biskopen må ha en sentral rolle i forbindelse med tilsetting av prester, som et 
minimum en type godkjenningsrolle. Dessuten bør biskopen fortsatt ha godkjenningsordning 
for de vigslede stillinger innen diakoni og for kateketer.Videre bør biskopen ha en rolle, 
sammen med Bispedømmerådet i fordeling av de vigslede stillinger innen bispedømmet.Se 
øvrige svar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Vi er enige med hovedutvalgets store flertall (mot en stemme) at tilsynsansvaret skilles fra 
arbeidsgiveransvaret uavhengig av hvilken av de tre arbeidsgiverløsningene som velges.Et 
evnt arbeidsgiveransvar overfor spesialprester bør i så fall ligge til BDR og ikke til 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Se spm 15 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Da mener vi på det kirkefaglige dvs. for de vigslede tjenester (ikke økonomi, ingeniører mm) 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Enig. Avgrenset til vigslede stillinger. Det må i disse stillinger sikres minst en uttalerett, 
muligens også en innstillingsrett. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

For de kirkelige områder. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Visitaser bør kunne økes i antall og omfang – ikke bare som negativ kontroll, men for 
inspirasjon, opplæring i trosgrunnlag, teologiske temaer og fokusområder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Vi ser at Bispedømmerådets (BDR) rolle endres når arbeidsgiveransvaret overføres til PFR. Det 
vil imidlertid fortsatt være behov for-Et rådgivende organ for biskopen i fordeling av ressurser-
Et rådgivende organ for biskopen i satsningsområder for bispedømmet-Klageorgan ved valg-
Eventuell valgmyndighet, herunder dispensasjonsmyndighet etter valgregler-Klageorgan etter 
offentleglova, men ikke forvaltningsloven som bør gå til Kirkerådet-Vi mener det bør foretas en 
gjennomgang av saker for dette rådet. Flereoppgaver, f.eks. at rådet skal godkjenne 
utleietakster for kirkebygg, kan fjernes. PFR vil ha langt større kompetanse på dette med sin 
nærhet. Noen oppgaver bør vurderes overført til Kirkerådet eller til ett av BDR-kontorene, slik 
det nå er gjort med økonomi og arkiv. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Som vi flere steder har påpekt tror vi det blir behov for stor fleksibilitet i størrelsen på de 
kommende prostier. De store byene må deles innenfor kommunen og finne nye løsninger. 
Noen store byer og nylig sammenslåtte kommuner bør bli nye prostier. Noensteder, slik som i 
vårt tilfelle, Toten Prosti, er det egnet størrelse, mens det en rekke steder blir behov for nye 
lokale løsninger. Dette tilsier at «prostifellesråd» som navn kanskje ikke er så godt egnet. 
Kanskje det kunne hete Storfellesråd? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

De nevnte begrensninger som fremkommer i spørsmålet opplever vi som relevante. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Hele det kirkelige regelverk må gjennomgås, slik vi da også oppfatter at skal skje etter at 
modellvalget er gjort i KM 2022.I dette arbeidet må man ha soknet i fokus. MHR’s rolle må 
tydelig beskrives med rettigheter, avgrensinger og forpliktelser. Spesielt er vi opptatt av 
menighetsrådets rolle i tilsetting av prest. Det samme gjelder de vigslede stillinger for øvrig, 
der tjenesten er lagt kun til en enkelt menighet. Vi vil samtidig påpeke at det i mange tilfeller 
vil være tilsettinger av personell som skal betjene flere sokn i flere stillingskategorier. Vi har 
god erfaring med dette allerede, og vil anta at det i minst like stor grad blir tilfelle i 
fortsettingen. Det blir da viktig at ikke regelverket formuleres slik at dette blir byråkratiske og 
tungvinte prosedyrer ved ansettelser. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

I utgangspunktet opplever vi dagens fordeling som hensiktsmessig.Vi minner om at 
opprettelsen av fellesråd var etter ønske fra menighetsrådene som etter hvert opplevde at de 
fikk flere og mer kompliserte oppgaver enn de så at de hadde mulighet for å gjennomføre med 
god kvalitet, herunder ansvaret som arbeidsgiver og byggforvalter. Å føre noen slike oppgaver 
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tilbake til MHR er ikke ønskelig. Ei heller gravplassforvaltningen.På den annen side er det 
oppgaver innen diakoni og undervisning som trenger avklaring. Vi ser behovet for felles 
planverk og satsninger, herunder bruk av ressurser. Samtidig er det viktig for oss at MHR sikres 
en plass i utforming og mål på disse områder. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

På den annen side er det oppgaver innen diakoni og undervisning som trenger avklaring. Vi ser 
behovet for felles planverk og satsninger, herunder bruk av ressurser. Samtidig er det viktig for 
oss at MHR sikres en plass i utforming og mål på disse områder 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: PFR blir et viktig organ i Dnk, og slik kunne man tenke seg at det 
burde være dirkete valg til dette organ for å sikre en sterk demokratisk plattform. Vi deler 
imidlertid hovedutvalgets synspunkt på at det kun bør være to dirkete valg i kirken, og da 
velger vi at de to dirkete valg må være til menighetsråd og Kirkemøte. Vi tror også at indirekte 
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valg, der menighetsrådet velger en representant til PFR faktisk også kan være et uttrykk for å 
styrke soknets plass i PFR. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ja, og prinsipielt med full stemmerett. Vi begrunner det med Dnk særlige stilling i Norge, og 
med at kommunene som kirkens største finansieringskilde bør sikres innflytelse.Vi har med 
interesse lest hva Kommunenes sentralforbund Innlandet sier om denne saken. De uttaler at 
det kan være problematisk for en kommune å ha full stemmerett i et PFR. Det følger av at 
PFR vil ha et medansvar for å støtte menighetene i deres oppgaver i «å vekke og nære det 
kristelige liv i sitt område». Det er en offentlig oppgaveå legge til rette for at tro- og 
livssynsamfunn fritt kan utøve sin aktivitet lokalt innenfor de rammer som gjelder for all 
frivillig virksomhet. En aktiv rolle i PFR kan således komme i konflikt med 
likebehandlingsprinsippet, hevder KS. Videre skriver de:«På den annen side kan det også 
svekke kommunenes nærhet til forvaltningen av betydelige offentlige midler dersom det ikke 
er noen formell representasjon i prostifellesrådet. 60-70 pst av rådets budsjett vil typisk 
komme fra kommunale tilskudd. En deltakelse som avgrenses til kun å ha tale- og forslagsrett 
kan samtidig svekke motivasjonen for å delta i rådets møter, og også påvirke i hvilken grad 
kommunene utpeker representant(er) med sentral posisjon i kommunenes egen ledelse. KS 
vil derfor prinsipaltanbefale at muligheten for kommunal oppnevning til det lokale kirkelige 
samarbeidsorganet videreføres, men at kommunenes oppnevnte representant(er) i 
prostifellesrådet kun deltar med stemmerett i saker av økonomisk og administrativ 
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karakter.Vi har sans for KS sin problematisering på dette området, men vil allikevel mene at 
fortolkningen av likebehandlingsprinsippet her er strukket noe langt. Vi vil gå i dialog med de 
aktuelle kommuner for å finne frem til en god løsning for begge parter, med vårt 
primærstandpunkt, full stemmerett. (se også svar på spm 48) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Vi forutsetter at det blir geistlig representasjon i begge råd slik som nå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Prinsipielt er alt 2 det beste da dette vil ligne mest på andre offentlige valg – der det ene 
rettssubjektet velger sammensetningen av det andre. Men vi ser at dette kan bli utfordrende 
med de listevalg som nå ser ut for å ha etablert seg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Antall medlemmer bør reflektere medlemmer i de ulike BD.Tiden er moden for å reflektere et 
demokratisk uttrykk for antall medlemmer i bispedømmet, altså på samme måte som i 
offentlige valg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Hovedargumentet til KM (og andre) har vært at ansatte normalt ikke deltar i styrende organer. 
Det gjelder både prester og «lek-kirkelig» ansatte.  Samtidig er ikke kirken som andre 
organisasjoner – vi er et trossamfunn der prester har en særlig tjeneste og et særlig ansvar. 
Dette må også sikres i kirkens øverste organ. Det blir i ny ordning ivaretatt av at alle biskoper 
fortsatt er medlemmer av KM, slik hovedutvalget foreslår. I tillegg er det spesielle prosedyrer 
for hvordan KM fatter vedtak i lærespørsmål der Bispemøtet har en avgjørende stemme. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Med samme argumentasjon som over. Men det forutsettes at også prester tas ut av KM. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

kommuner, er en av de store utfordringer ved PFR-modellen. Vi er også svært opptatt av at 
forholdet til kommunene ikke må svekkes, helst må det styrkes.  Vi mener det derfor er viktig 
at så vel soknene som rDnk bruker mye energi for å legge til rette forgodt samarbeid, gode 
retningslinjer og ressurser for å bevare og styrke forholdet til kommune i den pågående 
prosess. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  
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Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Viktigst for oss er at dette blir en prosess der de lokale organer får stor innflytelse på 
resultatet. En styring fra bispedømmet alene vil raskt ødelegge for gode prosesser. Samtidig 
ser vi et klart behov for en helhetlig løsning. Også i vårt bispedømmeer det svært mange små 
og sårbare enheter (fellesråd). Disse må tilbys / innlemmes i en inndeling som er 
hensiktsmessig og som oppfyller målene for prosessen. Etter vårt syn er det kanskje ikke mer 
enn 2 -3 fellesrådsområder som «kan greie seg alene» i enny organisering av Hamar 
bispedømme. Disse må allikevel bli med å ta ansvar for at alle sokn får egnede størrelser å 
forholde seg til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Vi hører til Toten prosti bestående av Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik, og opplever at det 
blir en hensiktsmessig størrelse, god nok nærhet og vil gi et effektivt virksomhetsområde. 
Prestene som har dette tjenestedistriktet opplever det også slik. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Også her blir det mange elementer som må spille inn. Lokale synspunkter blir viktig å ta med i 
beslutningen. Det må bli lite nok til å bli nært, men stort nok til å skape gode, trygge og 
interessante arbeidsfellesskap i alle tjenestegrupper. Vi synes hovedutvalgets forslag, om lag 
50 arbeidstakere som et mulig minimum, høres fornuftig ut. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   
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Om gravferdsloven.Det undrer oss at hovedutvalget ikke har berørt forholdet til forvaltningen 
av gravferdsloven. Blant annet i forbindelse med vurderingen av hvem som skal være felles 
arbeidsgiver er forholdet til gravferdsforvaltningen essensiell. Hvis man overfører 
arbeidsgiveransvaret til rDnk for alle lokalt ansatte, setter man samtidig gravferdsforvaltningen 
i spill. Vi har merket oss at også Fagforbundet ser denne faren. Vi ber om at dette forholdet blir 
ivaretatt i de videre utredninger.Gjøvik menighetsråd har behandlet høringen med stort alvor. 
Vi har satt oss grundig inn i mye av bakgrunnshistorien for organiseringen. Vi opplever at 
debatten handler om hva slags kirke vi ønsker oss i fremtiden, hvordan man kan organisere 
kirken så kirkeansatte kan forholde seg til èn arbeidsgiver, og vi enes i synet på at det er behov 
for èn arbeidsgiverlinje.Innledende presentasjon av høringen ga et premiss som delvis blir 
undergravet av måten noen av spørsmålene er stilt på: Vårt mandat skulle være å svare på 
noen spørsmål som ble aktuelle dersom man landet på en organiseringsmodell der det ble 
opprettet et prostifellesråd som skulle ha arbeidsgiveransvar og daglig ledelse. Til grunn for 
dette lå en majoritet i Kirkemøtet som mente dette var en riktig vei å gå.Likevel var valg av 
modell for organisering ikke avgjort. Utfordringen var å svare på hvordan modellen kunne gi 
svar på ulike sider av en slik organisering likevel.Vi har som sikkert mange andre, opplevd dette 
som en svært tung høringsrunde. Mange av osser nye i rådsarbeidet og derfor ikke godt kjent i 
mange av de problemstillinger vi blir stilt overfor. Læringskurven har vært bratt, og etter lang 
tids arbeid finner vi mange av spørsmålene fortsatt vanskelige å ta stilling til. Vi har forstått, og 
fåttopplyst etter hvert, at mange utredninger, høringer og vedtak har ligget til grunn for 
høringen. Vi har savnet en bedre redegjørelse av dette som grunnlag for spørsmålene.Vi 
savner også informasjon om utredninger som er i arbeid, slik som arbeidet med biskopens rolle 
og konsekvenser for lokalmenigheten. Forholdet mellom embete og råd gis knapt noen 
teologisk reflektert vurdering. Juridiske spørsmål knyttet til rettssubjektene, delegasjon og 
todelt ledelse virker også uavklart. Utvalget som arbeider med kirkelig demokrati og forholdet 
mellom valgte råd og deres myndighet, vil også være viktig informasjon inn i dette. Disse 
momentene må være klarlagt for å kunne ta godt informerte valg i flere av spørsmåleneNår 
Kirkerådet har valgt en så åpen høringsform har de også lagt grunnlag for forvirring og 
spørsmålstillinger det er i overkant mye forlangt at rådsmøter skal kunne svare på. Når man 
åpent ber om andre modeller innen ulike problemstillinger – løst på noen få rådsmøter – så 
oppleves det ikke godt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

Dissens fremmet av sogneprest Nyhus:Jeg ønsker én nasjonalt forankret 
arbeidsgiverorganisering, med delegasjon av arbeidsgiverfunksjoner nedover i organisasjonen. 
Ett felles nasjonalt arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Den norske kirke, der alle er ansatt i 
rDnk, slik at det blir én felles arbeidsgiverlinje. Fellesrådet følger som hovedregel 
kommunegrensene, men med stor fleksibilitet til interkommunalt samarbeid eller 
sammenslåing eller oppdeling slik de selv måtte finne det mest tjenlig. Dette fellesrådet 
ansetter på delagasjon fra rDnk alle ansatte i kirken. Biskop/BDR må sikres medbestemmelse 
ved alle ansettelser i de vigslede stillinger. Kirken sentralt, (rDnk) bistår Fellesrådet med 
administrative systemer og støttefunksjoner, rekruttering, personal- og konflikthåndtering og 
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kompetanseutvikling.Jeg støtter modellen med en todelt ledelse hvor prost og kirkeverge har 
hver sin rolle og hvert sitt mandat. Prost er kirkefaglig leder og representerer tjenesten med 
Ord og sakrament i Fellesrådet, mens kirkevergen er den daglige leder. Denne modellen 
bygger på Den norske kirkes særpreg som et demokratisk styrt trossamfunn der tjenesten med 
Ord og sakrament samvirker med de folkevalgte i råd på alle nivå slik det nå er i Menighetsråd, 
Fellesråd, Bispedømmeråd og Kirkeråd. Biskopens rolle som leder og tilsynsperson må ikke 
svekkes, men heller utvides fra å lede prestetjenesten til å lede det kirkefaglige arbeidet i 
bispedømmet. En slik modell vil:- sikre at vi får én arbeidsgiver i Kirken og ikke nærmere 
hundre nesten selvstendige enheter- bidra til å ivareta kirkens åndelige dimensjon. - gi de 
vigslede stillingene selvstendighet, tillit og ansvar - gi kirkens arbeidstakere medbestemmelse 
på alle nivå- ikke rive opp enheten mellom kirke (Fellesråd) og kommune (bevilgende 
myndighet)- gi mindre byråkrati og ikke mer makt til byråkrati - ta hensyn til norsk demografi 
og geografi- være mindre radikal og beholde det beste i dagens organisering samtidig som vi 
får én arbeidsgiver- styrke lokalkirkens medbestemmelse 
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Høringssvar fra Kolbu menighet 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anne Kari Hovde, Menighetsrådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Gitt arbeidsgivermodell 2: større likebehandling, større samlet kompetanse, mer samarbeid, 
ved konflikter kan har man et høyere nivå å få hjelp fra, mulighet for bedre samordning av 
ressurser, mulighet for mer spesialiserte og effektive administrative stillinger 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Større avstand til kommuneneStørre avstand til ansatteMindre eierskapsfølelse for hver enkelt 
menighet.Hvert enkelt medlem kan føle at en har lite å si i et stort råd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Etablere en kontaktperson mellom sokn og prostifellesråd, Etablere en ordning som sikrer god 
og nær dialog med kommunen, dele kommunale bevilgninger i to – en del til investeringer til 
egne bygg og anlegg og en til felles drift, sikre at ressurser blir fordelt slik at kirka lokalt fortsatt 
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har åpne kontorer med stabsfellesskap (ikke alle administrative ressurser må gå til et tenkelig 
hovedkontor for prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2At alle er ansatt nasjonalt. Dette for at vi kan ha èn folkekirke i hele landet, med felles 
ordninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Soknet (evt soknene) bør være representert i hele prosessen. Og en tillitsvalgt for den 
yrkesgruppen som skal tilsettes 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Det bør være krav til ledelsesutdanning/erfaring. Og god kjennskap til DnK. 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Det kommer an på innholdet i stillingene.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 
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Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Frikobles fra arbeidsgiveransvaret, bedre tid til oppfølging lokalt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Visitas, og tilsyn med daglig leder av prostifellesrådetAktiv rolle i tilsettinger av prester og 
andre kirkefaglige stillingerSynliggjøring av kirkaSamlende 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

4 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

De kirkefaglige stillingene. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 

Nei 
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forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Vet ikke hva som er igjen å ha et ansvar for. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ønsker at en representant for det lokale menighetsrådet er med i ansettelsessaker som gjelder 
deres menighet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Dette er enklest å gjennomføre. Et indirekte valg tar fortsatt godt 
vare på demokratiet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Velges på lik linje med andre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

For vår del 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Biri Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Sandra Marie Lund, Saksbehandler 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Menighetsrådet støtter opprettelsen av et prostifellesråd.Menighetsrådet ser at denne 
modellen er den som best ivaretar intensjonen om felles arbeidsgiver for alle som arbeider 
lokalt i vår kirke.Vi vil i tillegg peke på at mange relativt små arbeidsmiljøi dagens organisering 
ikke sikrer god nok kompetanse på en rekke områder. Dette blir en stadig større utfordring 
med økende krav i denne type forvaltning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Helt siden modellen ble lansert i 2005 har spesielt to forhold blitt pekt på som utfordringen 
ved denne modellen: Det blir i en del tilfeller /områder større «avstand» til den enkelte 
kommune der det blir kommuneoverskridende prostier, og også opplevelse av større avstand 
til det enkelte menighetsråd. Begge disse utfordringer er etter vårt syn de sårbare sider ved 
modellen, og må tas på det største alvor.Vi mener samtidig at begge forhold er mulige å løse.Vi 
innser at det ikke finnes en modell som løser alle typer utfordringer. Det finnes ingen fasit. Vi 
opplever PFR som den modell som har færrest ulemper og som er den eneste som lar seg 
gjennomføre. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Uansett modell vil en tett dialog med kommune-Norge være avgjørende for Dnks fremtid. Vi er 
oss bevisst at 2/3 av kirkens økonomi kommer fra kommunene. Vi er av denne grunn, og fordi 
vi er en betydelig lokal samfunnsaktør på flere områder (største trossamfunn, driver diakonalt 
arbeid, gravferdsmyndighet, stor eiendomsaktør, kulturformidler m.m.), helt avhengig av et 
tett og nært samarbeid med kommunen. Dette samarbeidet er hos oss bygd opp over mange 
år, og vi vil være avhengig av god kontakt også fremover. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 deler hovedutvalgets synspunkt på at PFR-modellen må utformes og praktiseres med 
fleksibilitet, slik også Kirkemøtet har som forutsetning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Modell 1 svarer godt på målet om en arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt, slik 
Kirkemøtet har satt som mål i flere vedtak. Modellen oppfyller også den tydelige bestilling fra 
Kirkemøtet, og fra mange andre instanser, om å styrke soknet. Videre vil den også oppfylle en 
vanlig og naturlig organisering der arbeidsgiveransvar og virksomhetsansvar er holdt sammen. 
Det er både uønsket og uvanlig at arbeidsgiveransvaret ligger i ett rettssubjekt og ansvaret for 
virksomheten (den daglige drift) ligger i et annet rettssubjekt. Modellen ivaretar og sikrer at 
arbeidsgiverenheten er entydig knyttet til et demokratisk organ og opptrer på vegne av kirkens 
kjernevirksomhet: soknet. Vi opplever også at modellen ivaretar kirkens særegne 
samvirkemodell, med representasjon for den særskilte tjeneste med ord og sakrament i 
rådene. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger mener vi bør skje på samme måte som i dagens fellesråd, dvs følge normal 
arbeidsrett. PFR overtar dagens FRs oppgaver, inklusiv delegasjon til daglig ledelse og 
administrasjonsutvalg.Vi vil understreke at biskopen må sikres en rolle ved tilsetting av prester 
og godkjenningsordning for andre vigslede stillinger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi er enige med hovedutvalgets flertall som sikrer en enhetlig ledelse med tydelige 
overordnet ansvar på en person (modell 2). Vi opplever det svært viktig at retten til å lede, 
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organisere, kontrollere og fordele selvsagt blir hos arbeidsgiver, dvs i PFRog deretter delegert 
til daglig leder. Vi mener samtidig at denne modellen også ivareta prestenes særegne rolle, 
gjennom at prosten settes inn i en stabsfunksjon knyttet til daglig leder. Prostens rolle i 
denne modellen må være knyttet til faglig, teologisk veiledning/rådgivning og med myndighet 
i spørsmål som omhandler "ord og sakrament", Prosten skal ikke være leder/arbeidsgiver for 
prestene. Modellen klargjør da ansvars og myndighetsforhold. Dette forutsetter at prosten 
ikke har sete i Prostifellesrådet, og det må velges en annen geistlig representant til denne 
funksjonen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Nei. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Lederen skal være medlem av Dnk.Ethvert tilsettingsorgan vil selvsagt etterspørre 
engasjement for kirkens budskap.I tillegg er vi enige i KM vedtak om at man i dette tilfelle 
også stiller et nasjonalt krav om «kirkefaglig kompetanse» og lederkompetanse. Stillingen bør 
underlegges biskopens tilsyn.Det må være arbeidsgiver, det enkelte PFR, som finner frem til 
tilfredsstillende kompetansekrav. Det er naturlig med en kirkefaglig kompetanse og erfaring. 
Det er ingen ulempe å ha god kjennskap til kjerneoppgavene i det en skal lede. Dernest er det 
viktig at det stilles krav om lederkompetanse/erfaring. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  
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Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Prinsipielt går vi for at PFR skal ha arbeidsgiveransvar og ikke bare arbeidsgiveroppgaver.Vi er 
videre enige med hovedutvalget i at et tilsynsansvar ikke er avhengig av at biskopen også har 
arbeidsgiveransvar. Vi er enige med hovedutvalgets flertall medat ved et skille, der biskopen 
ikke lenger har arbeidsgiveroppgaver for prestene, vil dette frigjøre arbeidsoppgaver og 
tydeliggjøre biskopen som tilsynsperson 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Uansett modellvalg mener vi at biskopens tilsyn bør skilles fra biskopen som «arbeidsgiver». 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Vi vil presisere at dette gjelder for de vigslede stillinger. Vi er klar over at dette er en av de 
spørsmål som det skal arbeides videre med, og vi imøteser dette. For oss er det selvsagt at 
en godkjenningsordning må foretas av biskop, slik det bl.a. er ved ordinasjon. Biskopen vil 
dermed også måtte kunne fjerne søkere fra søkerliste f.eks. på grunn av manglende 
godkjenning, slik det også er i dag. For de øvrige stillinger er det arbeidsgiver som innstiller 
og tilsetter. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

For de vigslede stillinger. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Å være et rådgivende organ for biskopen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ja, og da nettopp innenfor de rammer spørsmålet tar frem. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Dette vil være nok et element i det å styrke soknet – menighetsrådet – hvilket er viktig i vår 
tenkning.Vi er imidlertid opptatt av at dette ikke blir gjennomført på en slik måte at det blir 
veldig mye mer komplisert / byråkratisk og tungvint. Det bør i alle fall være en uttalerett for 
rådet, og trolig differensieres noe etter hvilken type stilling det er snakk om. I ansettelse av 
prest i menigheten bør både biskop og menighetsråd sikres sentrale plasser i prosessen.Vi vil 
også peke på at det hos oss og mange andre steder organiseres slik at det arbeides i fagteam, 
der den enkelte arbeidstaker allerede arbeider i flere sokn. Dette tror vi vil tilta i fremtiden 
(diakoner og kateketer som betjener hele dagens fellesrådsområde). Da er det lite 
hensiktsmessigat alle sokn skal delta i ansettelser. Regelverk må ta høyde for dette. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

I utgangspunktet vil vi mene at dagens fordeling er nokså god, og er åpne for å vurdere videre 
når modellvalg er tatt. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a strategi og satsninger i prostiet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Indirekte valg, som i dag, vil fungere bra. Vi opplever også at et 
indirekte valg vil være med å styrke menighetene. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ja, det vil gi en mer rettferdig og demokratisk fordeling, slik det også er ved stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

4 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 5 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 5 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 5 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

5 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Viktigst for oss er at dette blir en prosess der de lokale organer får stor innflytelse på 
resultatet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Som også hovedutvalget peker på er Norge svært differensiert mht. bosetningsmønster, 
geografiske områder m.m. Her må det legges opp til fleksibilitet i løsninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi savner noen tanker om forholdet til gravferdsloven og forvaltningen av denne i høringen, og 
regner med at man vil komme tilbake på dette i andre sammenhenger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Vardal menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Hilde Bakkenget, Saksbehandler 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Større fagmiljøStørre stillingerMer samhandling på tvers av soknegrenserBedre 
konflikthåndteringBedre rekruttering 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Det blir større avstand fra soknet til nivået som ansetter.Der større fagmiljøer etableres kan 
det være vanskelig å vite hvem som jobber i det enkelte sokn. Og det kan skape mindre 
tilknytning mellom den ansatte og det enkelte sokn. Man kan risikere at det da ikke lenger er 
en stab som arbeider i ett sokn. Lokalt har vi for eksempel erfaring med at det i lengre perioder 
ikke har egne stabsmøter for soknet.Det kan gi utfordringer i forhold til kommune, og 
finansiering.Det kan være en fare for at administrasjonen på prostifellesrådsnivå vokser. Det 
kan skapemer dobbeltarbeid i forhold til bispedømme- og nasjonalt nivå. Og det kan føre til 
atressursene ikke blir brukt effektivt til å understøtte det som skjer i kirkene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Definerte staber og stabsmøter for det enkelte sokn.Tydelige og formaliserte linjer mellom 
sokn og ansatteSoknene kan være formelt involvert i ansettelser som berører soknetKlare 
stillingsinstrukser og arbeidsfordelingerBevisst tenkning omkring hvordan ansatte i alle 
stillingskategorier er med å nå målsettingen om «Mest mulig av kirkens ressurser brukes til 
forkynnelse av evangeliet i møter med mennesker lokalt.»Sannsynlig vis må man føre separate 
elle delvis separate regnskap for hver kommune. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Det er viktig å være bevisste på hvordan etableringen påvirker maktfordelingen i kirken.Hvert 
enkelt sokn vil få en mindre stemme inn der mye av ressursene fordeles. Det er også viktig at 
prostifellesrådsadministrasjonen ikke eser ut og blir for byråkratisk, men at ressursene blir 
brukt i soknene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 2Det ser ut til å være knyttet en del usikkerhet omkring dette med 
arbeidsgiverorganiseringen,og hva som er mulig/tillatt. Modell 2, med alle ansatt i RDNK, ser ut 
til å score høyest når detgjelder å være en folkekirke for hele landet, en kirke som 
hengersammen, og en attraktivarbeidsplass. Her ligger nok også det største potensialet til 
innsparinger, da man kan ha fellessystemer for alle ansatte, i stedet for 100 forskjellige i 100 
prostifellesråd. Og så lenge det erprostifellesrådet som er den praktiskearbeidsgiver, så vil det 
for soknene være liten forskjellpå hvor arbeidsgiver-retten er hentet fra. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Menighetsrådene bør ha en formell rolle i forbindelse med ansettelse av alle som skal 
arbeidei/for soknet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 3 tar hensyn til balansen mellom kirkefaglig og administrativ ledelse. Det er også en 
ledelsesform som det er tradisjon for i vår kirke, og som fungerer for eksempel på 
bispedømmenivå. Kirkefag er spesielt viktig i forhold til strategisk ledelse avkirken og om en 
legger vekt på målsettingen om «Mest mulig av kirkens ressurser brukes til forkynnelse av 
evangeliet i møter med mennesker lokalt.» Når det er sagt kan nok de andre modellene også 
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fungere, for eksempel med en vigslet kirkeverge som da haren sterkere forpliktelse og 
sterkere kirkefaglig kompetansekrav enn i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Biskopens tilsynsansvar og hvordan de skal skje, bør gå tydelig frem av forordningene. Og 
kontakten kan styrkes ved flere, korte visitas. Dersom biskopen ikke er arbeidsgiver for 
prestene, kan biskopen få en bredere rolle, og tydeligere være leder i helekirken. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Biskopen bør ha en avklart rolle som fremgår av forordning. Bør ha mulighet til visitas,tilgang 
til rapporter og statistikk, mulighet til å samle alle ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Frikobles, slik at biskopen kan være en mer helhetlig kirkeleder, og ikke så sterkt knyttet til 
debiskopen har ansettelsesansvar for. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Strategisk ledelse og inspirere kirka. At biskopen ikke har arbeidsgiveransvar kan 
styrkebiskopens rolle som leder i hele kirka. (I dag kan biskopen bli sett på som preste-sjef.) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
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(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 



 

Vardal menighetsråd 

623 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Med et prostifellesråd vil avstanden fra menighetsråd til tilsettingsorganet bli større.Større 
stillinger og fagmiljøer vil også øke avstanden mellom soknet og den ansatte. For atrelasjonen 
til soknene fortsatt skal være tydelig til stede, bør derfor menighetsråd væreinvolvert i 
ansettelsesprosessen. Det kan for eksempel gjørs som med ansettelse av prester idag, at 
menighetsråd er representert ved intervju. Og at rådet uttaler seg i forkant avansettelsen. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 
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Begrunnelse for å være enig: Det er en kjent modell, og direktevalg gjøre kirkevalget unødvendig 
komplisert 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Stemmerett vil være problematisk i forhold til religionsfrihet ol.Kommunen innflytelse er 
ivaretatt gjennom å være bevilgningsmyndighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Det er viktig å ivareta soknenes interesser i prostifellesråd, som fort kan bli store. 
Hvordandette skal skje bør formaliseres i forordninger. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

For Vardal sokn er det viktig at den fremtidig kirkeorganisering ivaretar interessene tilsoknene, 
også de mindre soknene. Det er også viktig at menighetsrådene posisjon ikke svekkes, menat 
menighetsrådene settes i stand til å gjøre sitt oppdrag i samarbeid med de ansatte. Vi ser det 
somen fordel at hvert sokn har en stab, som har og opplever ansvar og kjenner tilhørighet til 
den enkeltekirke.Vi opplever at det knytter seg stor usikkerhet til hvilke konsekvenser denne 
modellen, og de ulikemomentene i den vil ha. Vi har valgt å svare på de spørsmålene vi 
opplever meste relevante formenighetsrådet. Og i svarene har vi lagt vekt på at vi ønsker at 
ressursene i kirken skal kommesoknene, og det som skjer i den lokale kirke, til gode. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Balke Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Toten 
Medlemmer i soknet:  

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Mats Halvorsrud, Medlem menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

-En modell som kan ivareta intensjonen om felles arbeidsgiver og samme ledelse for alle som 
arbeider lokalt i vår kirke. -Vil kunne gi større samhørighet.-Et større fellesskap med flere 
ansatte vil sikre god nok kompetanse på de ulike områder og vil gi deulike faggruppene et 
fellesskap for kompetansedeling og kompetanseutvikling. Flere å dele oppgaver og 
arbeidsutfordringer med.-Felles arbeidsgiver vil gi enklere dialog og gjøre det enklere å løse 
konflikter mellom ulike arbeidsgrupper 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

-Større avstand mellom menighetsråd/sokn og prostifellesråd.-Større avstand til den enkelte 
kommune. -Hvordan etablering av prostifellesråd vil «slå ut» i praksis med organisering av 
ansatte vet vi ikke pr. nå, men det kan oppleves som en ulempe med høy grad av sentralisering 
eller stor avstand til f.eks. leder/ledelsen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

-Etablere en kontaktperson mellom sokn og prostifellesråd.-Etablere en ordning som sikrer god 
og nær dialog med kommunen.-Dele kommunale bevilgninger i to – en del til investeringer til 
egne bygg og anlegg og en til felles drift. -Sikre at ressurser blirfordelt slik at kirka lokalt 
fortsatt har åpne kontorer med stabsfellesskap. F. eks må ikke alle administrative ressurser gå 
til et tenkelig «hovedkontor» for prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

-Prostimodellen må utformes og praktiseres med fleksibilitet. Med alle de ulike størrelser på 
dagens prosti og geografiske forhold er fleksibilitet en forutsetning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

-Sikre god, demokratisk prosess der alle berørte råd blir hørt.-De ansatte som skal utøve tro og 
lære bør ha samtale med og anbefales av prost eller biskop og at anbefalingen skal vektlegges 
ved tilsetting -Sikre at tillitsvalgte for den yrkesgruppen somskal tilsettes får delta ved intervju 
og har mulighet til å uttale seg.-Ha en representant for det soknet hvor den ansatte skal ha sitt 
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hovedarbeidssted med i hele tilsettingsprosessen. En felles representant hvis det er flere sokn 
om en stilling.-Ellersfølge avtaleverk og arbeidsmiljølov gjennom organisering og prosesser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

-Modell 2 vil sikre en enhetlig ledelse med tydelige overordnet ansvar på en person. 
Modellen krever «prost i stab». Dette ser vi som rett og nødvendig og det gjør at prosten 
fortsatt får et faglig lederansvar for prestene. Modellen klargjør på en god måte 
ansvarsforhold og hvem man rapporterer til. Daglig leder rapporterer til prostifellesrådet, 
mens prosten rapporterer til biskop og daglig leder. Dette forutsetter slik vi ser det at det 
oppnevnes en annen geistlig representant med stemmerett i rådet ennprosten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

-Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
-Arbeidsgiver/prostifellesrådet må finne frem til tilfredsstillende kompetansekrav.-Det bør 
være et krav at daglig leder er medlem av DNK og har et engasjement for kirkens budskap-
Men vi støtter at det legges noen felles føringer for krav til stillingen.Disse kan være: 
Ledelsesutdanning og/eller dokumentert ledererfaring. God kjennskap til Dnk i særdeleshet. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

-Kan bli behov for å endre titler med endring i stillingsinnhold.-Om mulig bør titlene beholdes 
da de er godt innarbeidet og folk flest kjenner til dem  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

-Ved at prostifellesrådet blir arbeidsgiver vil det frigjøre arbeidsoppgaver for biskopen og det 
i seg selv vil styrke og tydeliggjøre biskopen som tilsynsperson. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

-Arbeidsgivermodell 2 hefter en rettslig usikkerhet ved modellen, da den utfordrer 
forutsetningen i trossamfunnsloven om soknets status som eget rettssubjekt. Den bør 
unngås. Biskopen bør fritas for arbeidsgiveransvaret for derved å kunne styrke 
tilsynsoppgaven. Modell 2 svekker soknets stilling i kirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

-Tilsyns- og visitasfunksjonene overfor menighetene. -Ha en aktiv rolle i tilsettinger av prester 
og andre vigslede stillinger.-Ha tilsyn med daglig leder av prostifellesrådet.-Rett til å innkalle 
vigslet personell til kurs innen tilsynsområdet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 



 

Balke Menighetsråd 

637 
 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Presisering: Innenfor tilsynsområdet – teologi, diakoni, undervisning. Ikke behov for å bygge 
opp stab på de områder prostifellesrådet har funksjoner. Videreutdanning, inspirasjon m.m 
på disse områdene kan innehentes fra andre steder. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Presisiering: vigslede stillinger. 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Presisering: vigslede stillinger. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

-Det er gitt en begrenset omtale av bispedømmerådets fremtidige mandat, og ser frem til 
videre utredning. Vi legger til grunn at det fremdeles fastholdes at bispedømmerådet, med 
biskopen som medlem, utøver viktige styringsfunksjoner i bispedømmet ved siden av 
biskopens selvstendige oppgaver. Tilsvarende imøteser vi en utredning av lokal ledelse som 
sikrer en demokratisk forankret ledelse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

-Nei. Ansvaret bør ligge hos prest og stab. Menighetsrådet kan heller bistå og støtte prest og 
stab i arbeidet med gjennomføring av gudstjenester 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

-Menighetsrådets rolle bør i tilsettinger sikres gjennom gode, lokale tilsettingsreglement, men 
også gjennom avtaleverket mellom partene. Dette sikres gjennom sentralt avtaleverk. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

-I hovedsak ivaretas som i dag, men åpne for lokale tilpasninger der det kan gjøres avtale 
mellom menighetsråd og prostifellesråd. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

I hovedsak fordi representanter i prostifellesrådet er valgt av den lokale kirka og representerer 
denne. Det er ikke behov for flere organ. Myndigheten må ligge i ett organ.Prostifellesrådet 
kan likevel beslutte å invitere alle menighetsrådene til et felles møte i særskilte saker de 
ønsker å behandle på andre måter, men da etter eget vedtak og ikke at de må.eller-Ja.Som et 
rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl. A. strategi og satsinger i prostiet og som et 
organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og 
regnskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

-En viss grad av vekting kan være riktig og rettferdig med tanke på store «by bispedømmer», 
men representasjonen fra de «små» bispedømmene må heller ikke bli for liten. Det bør også 
sikres en geografisk representasjon – hele landet må med. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

– bør velges som vanlige medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

bør velges som vanlige medlemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Enerhaugen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd 

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti: 

Toten 
Medlemmer i soknet: 

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet: 

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid): 

Antall prester i  
sokn i fellesområdet: 

Ansvarlig innsender: Hege Breang, Saksbehandler 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse

1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale? 

Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Modell 2Er imot prostifellesrådmodellen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Nei 

For: ingen stemmerMot: 7 medlemmerStemmer blankt: 2 medlemmer. 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå?

Ingen kommentar

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Et flertall i Engehaugen menighetsråd anbefaler at en i stedet for å innføre prostifellesråd 
bruker troikamodellen som vi har beskrevet under punkt 15 «Andre innspill eller 
synspunkter».  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

2. Daglig ledelse i prostifellesrådet

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1

Ingen merknad 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres? 

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene

3. Biskopens rolle

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak? 
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5

Et flertall i menighetsrådet ønsker ikke prostifellesrådsmodellen, men mener at biskopen
bør ha representant(er) i innstillingsrådet eller tilsettingsrådet for alle stillinger med krav
om vigsling, samt for daglig leder/kirkeverge.

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og
kompetansehevende tiltak.

5 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte.

Vet ikke 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

4. Bispedømmerådenes oppgaver

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

5. Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

6. Oppgaver og ansvar for menighetsrådet

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet? 

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? 

7. Prostimøte

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning

8. Menighetsrådet og prostifellesrådet

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig: 

Begrunnelse for å være uenig: 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges?

Ingen kommentar

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

9. Bispedømmerådet

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

10. Kirkemøtet

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme 
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Det vil gi en mer rettferdig og demokratisk fordeling, slik det også er ved stortingsvalg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

11. Kirkerådet

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet? 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi ønsker ingen av alternativene. Vi ønsker alternativ på punkt 38. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet
3. På annet hvis; spesifiser

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes? 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling

12. Om relasjon til kommunene

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle 
en god relasjon mellom kirke og kommune? 

  (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet.

Vet ikke 
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b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode.

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode.

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst

Vi sier nei til prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

13. En ny prostistruktur

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene 
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser. 

 (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant) 

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Strukturen i prostifellesskapet må ivareta størrelsen i hvert enkelt sokn. Det ser vi på som en 
stor utfordring i et prostifellesskap. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 
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Det må legge til rette for fleksible løsninger i forhold til geografi og befolkningstetthet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Nei. Vi skal ikke skape arbeidsorganisasjoner utfra antall/størrelser. Det er viktig at man 
ivaretar geografien. Det må være fleksibilitet og lokal forankring. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

14. Samisk kirkeliv

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

15. Andre innspill eller synspunkter

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

"Troika-modellen" En 3-delt ledelse på alle nivåer mellom: ansatt leder, valgt leder og 
prest/biskop (geistlig).Alle er ansatt i RDNK (rettssubjektet)-Kirkerådet (direktør+valgt 
leder+preses)oDelegerer arbeidsoppgaver på vegne av RDNK tilBispedømmeråd 
(direktør+valgt leder+biskop)Fellesrådet (kirkeverge+valgt leder+prost)oMenighetsrådet 
(«daglig leder»+valgt leder+sokneprest)Hvert nivå i modellen har 3-delt ledelse ved en ansatt 
(daglig leder), en valgt leder og en geistlig leder. Dette er en velprøvd ledelsesmodell i Den 
norske kirke som vi mener kan videreføres. De enkelte lederne har forskjellige 
arbeidsoppgaver og ansvarsoppgaver, men er også avhengige av samarbeid for å kunne lede 
virksomheten på en god måte. Vi mener at man med denne modellen bådeivaretar den 
profesjonaliteten som trengs som arbeidsgiver, de ansatte blir ivaretatt, samtidig som det 
demokratiske også blir vektlagt og forvaltningen av ord og sakrament også er en del av 
ledelsen lokalt i kirken.Vi ønsker å videreføre Kirkelig fellesråd som styringsorgan for soknene. 
Vi trenger et demokratisk organ forankret i soknene og med nærhet til soknene. Alle ansettes i 
rDnk og det delegeres arbeidsoppgaver til henholdsvis bispedømmerådet og kirkelig fellesråd. 
Dette gjør at vi får en arbeidsgiver i Dnk, men det daglige operative ansvaret ivaretas lokalt i 
kirkelig fellesråd. Vi har ingen tro på at et prostifellesråd vil kunne ha den samme lokale 
forankringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hoff Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd 

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti: 

Toten prosti 
Medlemmer i soknet: 

2 000-9 999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet: 

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid): 

Antall prester i  
sokn i fellesområdet: 

Ansvarlig innsender: Nils Georg Raddum, Leder i menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse

1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

4: 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?  

Hoff menighetsråd ser det som en fordel at det blir en mer helhetlig organisering som vil sikre 
at arbeidsgiveroppgaven blir ivaretatt på en god måte. Vi tror også at dette på sikt vil føre til 
flere hele stillinger i området, men kanskje med flere arbeidssteder enn slik det er i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

5: 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? 

Vi ser det som en mulig ulempe at lokalsamfunnet kan føle at de mister tilhørighet til de 
kirkelige ansatte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi tror at det vil være viktig at det fortsatt er betjente kontorer i nærheten av der folket bor og 
i nærheten av den kirken/kirkegården de sogner til. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Hoff menighetsråd har valgt modell 3 som den løsningen vi vil anbefale. Vi tror at det 
er viktig at prestene fortsatt blir ansatt i RDNK i forhold til biskopenes rolle i forhold til 
menighetsprestene. Her tenker vi særlig på lærespørsmål, og mener at deter viktig at 
biskopene fortsatt forvalter dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi har ingen spesielle synspunkter på dette, utover at det må ligge godt til rette for å tilby hele 
stillinger til flest mulig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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Vi ser problemet med at prestene hører til RDNK, men håper at dette kan ordnes praktisk ved 
at biskopen og hennes organer delegerer mest mulig til prostirådene, unntatt spørsmål 
knyttet til lærespørsmål  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ut fra det vi tidligere har skrevet mener vi at det er logisk at modell 2 er å foretrekke. Vi 
mener at dette gir en tydelig lederrolle, men at prosten har ansvar for det kirkefaglige 
arbeidet i prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Vi har ikke noen andre forslag å komme med. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 
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Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vårt menighetsråd finner at alternativ 1 er tilstrekkelig 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi kan ikke se noen grunn til at innarbeidede og kjente titler skal endres.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Viser tidligere svar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

1 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 1 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 1 

Ja,  i tilsettingssaker av vigslede personer 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

1 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Visitasområdene bør ikke bli større enn kommunene og ha utgangspunkt i sognene. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Menighetsrådet bør ha samme rolle ved tilsettinger som i dag. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Nei, spesifiser hvorfor 

Nei, vi mener at det ikke trengs. Må det likevel opprettes kun som et rådgivende organ for 
prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ja, med møte- og talerett 

Ja, det må være en fra hver kommune. Fortrinnsvis ordfører/varaordfører, minimum 
formannskapsrepresentant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Prosten skal sitte i prostifellesrådet. Fra vigslede stillinger bør det i tillegg velges en fast 
representant. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Forholdsvalg (listevalg) 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Styrke kommunenes plikt til å ta vare på kirkebygg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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De eksisterende fellesrådene må tas med i bestemmelse av størrelsen på et nytt 
prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Verken eller 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

De eksisterende fellesrådene må tas med i bestemmelse av størrelsen på et nytt 
prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Bruflat sokneråd 

675 
 

 
 
 
 
 
 

Høringssvar fra Bruflat sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Marie Bjørnødegård, Saksbehandler/ Kirkeverge 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Det blir felles styring og ledelse for prester og fellesrådsansatte. Det kan gi grunnlag for et 
større fagmiljø, f.eks. innen trosopplæring, kirkebygg- og gravplassforvaltning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Det er en stor risiko for å svekke båndene mellom kirke og lokalsamfunn. Det kan medføre 
svakere finansielle overføringer fra kommunen til kirken. Det vil også være en risiko for at flere 
kommuner vil se seg tjent med å overta gravplassforvaltningen selv.Trossamfunnsloven har 
bekreftet en videreføring av dagens ordning der både stat og kommune tar medansvar for 
finansieringen av Den norske kirke. Ordningen har lang tradisjon i norsk historie, men den 
kommunale finansieringen er særlig sårbar hvis grunnlaget for relasjonen mellom kirke og 
kommune svekkes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det må legges ned en stor innsats for å forankre tiltak/prosesser mellom menighetsråd og 
fellesråd. I Valdres (som trolig vil bli den geografiske grensen for ett nytt prostifellesråd) med 
sine 24 sokn vil ikke alle sokneråd få plass i et prosti fellesråd.Det er avgjørende at en eventuell 
ny kirkelig organisering bidrar til å styrke kirkens rolle i lokalsamfunnet, og gi kommunene 
innsikt i kirkens arbeid. Kommunal representasjon i kirkelig fellesråd er nødvendig, i Valdres vil 
det si 6 kommunale representanter, eventuelt må man lande på en vertskommunemodell. Det 
er vanskelig å se hvordan noen av modellen 1-3 for prostifellesråd kan fungere i Valdres prosti. 
Det vil bli et sammensatt prostifellesråd med 24 sokn og 6 kommuner. Modellene syns 
konstruert forstørre menigheter og fellesrådsområder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadBruflat sokneråd ønsker ikke å anbefale noen av modellene. Det er vanskelig å 
se hvordan noen av de kan styrke den lokale folkekirken. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 
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Tilsettinger må ligge til de kirkelige rådsorganene også etter eventuell ny kirkelig organisering. 
De kirkelige rådsorganene (om det er sokneråd, fellesråd eller bispedømmeråd) trenger 
handlingsrom som arbeidsgiver (innenfor arbeidslivets regler og retningslinjer) over egen 
virksomhet og ansatte. Bindende nasjonale reguleringer av kirkens lokale organisering bør 
begrenses. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Ja, enten må det ligge hos biskopen eller dagens fellesråd/ menighetsråd.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Soknet er kirkens grunnenhet og soknets rolle må være like fremtredenen som det er i 
dagens organisering. Helst styrkes. Det gjør man ikke ved å lage et stort fellesrådsområde, 
der det er lite sannsynlig at alle sokn får en rolle. Lokal forankring av kirken har alt å si for å 
bevare folkekirken. Det er den lokale presten og de lokale kirkekontorene som skaper og 
bevarer kirkens plass i samfunnet. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Lederbegrepet i den norske kirke er ofte bredere enn i andre organisasjoner. Lederen som 
arbeidsgiver, der ansvaret er å fastsette konkrete arbeidsoppgaver for den enkelte tilsatte og 
overordnede mål, motivere til arbeidsinnsats, fordele arbeid mellom medarbeidere, evaluere 
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og sjekke ut at arbeidet er utført på tilfredsstillende måte mv. Samt det pastorale lederskap – 
som omfatter veiledning til tro og tjeneste for menighetene og det faglige lederansvar for 
kateketer, diakoner og kantorer. Samt biskopenstjeneste og tilsyn. Det å sammenfatte disse 
lederoppgavene i en enkelt leder i et prostifellesråd kan bli krevende. Kompetansen ligger i 
dag hos forskjellige yrkesgrupper; prester og kirkeverger. Det er tydelig at biskopens tjeneste 
og tilsyn vi svekkes imodellene med prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Soknet er kirkens grunnenhet og soknets rolle må være like fremtredenen som det er i 
dagens organisering. Helst styrkes. Ledelse må finnes i den lokale kirken. På det lokale 
kirkekontoret. Det må være et godt samarbeid mellom det pastorale lederskap og det 
ordinære arbeidsgiver lederskapet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Spørsmålet er utilstrekkelig i sine alternativer. Det er naturlig at kirkelige ledere sees i 
sammenheng med rådsstruktur. Kirkens demokratiske styringsform gir styringsansvar til 
valgte rådsorgan. Det øverste ansvaret for den kirkelige virksomhet tillegges dermed det 
aktuelle kirkelige råd. Arbeidsgiverrollen og det pastorale lederskapet kommer av kirkens 
oppdrag og skal sørge for at oppgaver og ansvar gis til de som tilsettes. De må ha 
kompetansen til å utføre lederskap i sine menigheter/lokalsamfunn. Det samme vil gjelde de 
som skal tilsettes i bispedømmer og kirken nasjonalt. Kvalifikasjoner for en daglig lederstilling 
vil som i dag måtte være en vurdering av både formell kompetanse, arbeids- og 
ledelseserfaring, samt personlige egenskaper. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

I en ny organisering foreslår Muller- Nilssen- utvalget at bispedømmerådet i større grad blir et 
organ som driver strategisk og faglig utvikling i bispedømmet. Anbefalingene fra utvalget er at 
bispedømmerådets formål og oppgaver i hovedsak bør være de samme som i dag. 
Hovedendringen vil være at bispedømmerådet ikke lenger har en rolle i ansettelse av prester, 
og vil ikke ha de arbeidsgiverfunksjoner de har i dag. Rapporten påpeker at det er viktig at 
biskopen har tilstrekkelige virkemidler og ressurser for å kunne utøve sitt tilsyn og 
ledelsesansvar. I utredningen pekes det på ulike alternativer for hva dette kan være, blant 
annet en faglig kompetent stab, rolle i tilsettingssaker, bindende pålegg, prostivisitaser og 
innkalling til kompetansehevende tiltak.Spørsmålet er om det er sannsynlig at man i hele tatt 
kan styrke biskopens rolle dersom den fratas arbeidsgiveroppgavene som de i dag har. Det 
fremstår mer som en svekkelse av biskopen. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Det syns lite belyst hva slags virkemidler biskopen kan få/ bør ha i en ny kirkelig organisering 
med prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 

Det syns lite belyst hva slags virkemidler biskopen kan få/ bør ha i en ny kirkelig organisering 
med prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Biskopen bør tilsynsmyndigheten for hele den kirkelige virksomheten i bispedømmet og ta 
vare på kirkens lære og kirkens enhet. De må ha virkemidler for å gjøre det, i dag er det 
overordnet arbeidsgivermyndighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Biskopen bør tilsynsmyndigheten for hele den kirkelige virksomheten i bispedømmet og ta 
vare på kirkens lære og kirkens enhet. De må ha virkemidler for å gjøre det, i dag er det 
overordnet arbeidsgivermyndighet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Menighetsrådet bør gis ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger for å styrke 
menighetsrådene, men det forutsetter at midler til stor nok presteressurs foreligger fra RDNK. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Disse bestemmelsene er tydeliggjort i dagens kirkeordning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Med mange sokn representert i fellesråd, kreves det mer innsats for å sikre bred forankring og 
samhandling mellom rådene. Det vil trolig resultere i at flere oppgaver vil bli løst av fellesrådet, 
fordi forankring og samhandling vil kreve for store ressurser. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Med mange sokn representert i fellesråd, kreves det mer innsats for å sikre bred forankring og 
samhandling mellom rådene. Det vil trolig resultere i at flere oppgaver vil bli løst av fellesrådet, 
fordi forankring og samhandling vil kreve for store ressurser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 
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25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Ingen kommentar 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Viser til samme svar som i spm. 6.Det må legges ned en stor innsats for å forankre 
tiltak/prosesser mellom menighetsråd og fellesråd. I Valdres (som trolig vil bli den geografiske 
grensen for ett nytt prostifellesråd) med sine 24 sokn vil ikke alle sokneråd få plass i et prosti 
fellesråd.Det er avgjørende at eventuell ny kirkelig organisering kan bidra til å styrke kirkens 
rolle i lokalsamfunnet, og gi kommunene innsikt i kirkens arbeid. Kommunal representasjon i 
kirkelig fellesråd er nødvendig, i Valdresvil det si 6 kommunale representanter, eventuelt må 
man lande på en vertskommunemodell. Det er vanskelig å se hvordan noen av modellen 1-3 
for prostifellesråd kan fungere i Valdres prosti. Det vil bli et sammensatt prostifellesråd med 24 
sokn og 6 kommuner. Modellene syns konstruert for større menigheter og fellesrådsområder. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Viser til samme svar som i spm. 5 Det er en stor risiko for å svekke båndene mellom kirke og 
lokalsamfunn.  Det kan medføre svakere finansielle overføringer fra kommunen til kirken. Det 
vil også være en risiko for at flere kommuner vil se seg tjent med åoverta 
gravplassforvaltningen selv.  Trossamfunnsloven har bekreftet en videreføring av dagens 
ordning der både stat og kommune tar medansvar for finansieringen av Den norske kirke. 
Ordningen har lang tradisjon i norsk historie, men den kommunale finansieringen er særlig 
sårbar hvis grunnlaget for relasjonen mellom kirke og kommune svekkes. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 4 Antall sokn 4 

Geografisk størrelse 4 Antall prostier i bispedømmet 4 

Identitet/naturlig område 4 Antall kommuner 4 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

4 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Det er pekt på relevante hensyn. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Det er naturlig å se på avstander og kommunikasjonsforhold. Det må være nært nok til at den 
lokale kirken har følelsen av å bestå og nært nok til å ha gode relasjoner til hver enkelt 
kommune. Det må til en lokal involvering som fører til et eierskap til prosessen dersom man 
skal endre prostistrukturen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Det er viktig at man ser på flere modeller for eventuell ny kirkelig organisering, dersom man 
virkelig ser seg nødt til å endre den så dramatisk. Er det slik at dagens organisering er umulig å 
fortsette med? Kan den forbedres på arbeidsgivernivået og dermed være en god løsning for 
fremtiden?I Etnedal har kirken en sterk lokal forankring. Her er presten vår, kirka vår og 
kirkekontoret vårt. Det mener vi er et vesentlig kjennetegn på en folkekirke. Den gode 
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forankringen i befolkningen blir til gjennom lokaltilstedeværelse, tilhørighet til kirkebyggene og 
virksomheten som foregår i kirken. Det er den lokale kirken som sørger for involvering, 
engasjement og utvikling av frivillighet. Vi samarbeider med frivillige organisasjoner, 
kommunen og andre lokale aktører. Ny organisering må ikke svekke båndene til 
lokalsamfunnet, ved at den kirkelige virksomheten svekkes lokalt eller utfordres på en unødig 
måte. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Leirskogen soknråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Bente Bråten Dokken, soknrådsleiar 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Større fagmiljø, Mindre byråkrati 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Lang avstand Svakere tilhørighet 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 1Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 2 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 

Økonomi og ledelse 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Overordna åndelig ansvar og tilsyn med kirkebygg 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 2 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

4 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Dette ansvaret bør ligge til de som har fagkompetansen på området. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Viktig at soknrådets rolle er klar og tydelig. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og 
regnskap 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Innflytelse. Menighetsrådet er folkevalgt  og der bør en være i 
prostifellesrådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett 

Vi må ha talerør inn i kommunestyret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra 
hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 5 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 2 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

5 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Nokså hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Heensåsen sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ragni Havro Almenning, soknerådsleiar 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ønsker en felles arbeidsgiver, men prostinivået er for stort til å være demokratisk i Valdres. 
Bispedømmet kan ivareta arbeidsgiveransvaret. De har en struktur som kommer alle til gode. 
Prosten er leder. Forslaget til løsning svarer ikke på utfordringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Se spørsmål 4 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi er uenige i prinsippet. Vi ønsker ikke kommuneoverskridende prostifellesråd. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker å beholde dagens kirkelige fellesråd, men at biskopen tar over arbeidsgiveransvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi ønsker verken modell 1,2 eller 3 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Prosten, som nærmeste leder, er med på å ansette stedlig kirkeverge i samarbeid med 
kommunens fellesråd. Tilsetting av sokneprester fortsetter som før. Øvrige tilsettinger skjer 
som før i administrasjonsutvalget, med godkjenning av prosten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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Ja, begrunn svaret - Se spørsmål 4 Ønsker en felles arbeidslinje under biskopen. Felles prosti 
blir for stor for lokal tilhøringhet, men for lite profesjonalisert til å være en formålstjenlig 
arbeidsgiver  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ønsker verken model 1,2,eller 3. Se nærmere utdyping i tidligere spørsmål 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ja. Se spørsmål 4 og 10 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
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Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: - Vi ønsker at prosten er leder. I tillegg til å være kirkelig leder bør han/hun 
vise til lederkompetanse, enten ved tilsetting eller ved ervervelse i starten av 
ansettelsesprioden. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er uenige i premisset. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Alle! Biskopen bør være sjefen over alle sjefer :-) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Vi er uenige i begge alternativene. Se spm 15 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

De hun har i dag, i tillegg til arbeidsgiveransvaret for øvrige kirkelige tilsatte, slik som 
kirketjener, klokker o.l. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Dette faller naturlig sammen med vår modell 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Dette faller natulig sammen med vår modell 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen har rollen som øverste leder, men prosten har delegert myndighet/ansvar for 
tilsettinger i prostiet, i samarbeid med fellesråd/sokneråd 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Samme som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Nei, spesifiser andre forslag: - Vi ønsker ikke dette nivået. Nå må dere snart ta tegninga:-) Les 
tidligere svar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Man kan ikke forvente at soknerådet har kompetanse til dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Fordi vi som kirkens grunnenhet bør ha en hånd på rattet på de som tilsettes i soknet, Amen! 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Fortsatt nei. Vi vil ikke ha prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Det bør ikke eksistere 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig, spesifiser endring - Representanten bør holde seg hjemme der den hører til... i soknet 
sitt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Se spm 27 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det er viktig at Kirkemøtet består av representanter fra hele landet. Kirkearbeidet utøves ofte 
forskjellig i bygd og by, og har ofte forskjellige utfordringer og muligheter 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig med geistlige også i Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi vil ikke at disse ordningene skal avvikles 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi er ikke enige i premisset i alternativ a. Ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Vi er fortsatt imot prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Se absolutt alle svar som omhandler prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Dette er ivaretatt. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Soknerådet ønsker å bemerke at dette høringsskjemaet inneholder svært ledende spørsmål, 
og det mangler gode alternativ for å komme med andre innspill enn Müller-Nilsen -utvalgets 
foreslåtte modeller. Skjemaet burde ellers være utformet slik at man slapp ågjenta svar i det 
uendelige. Amen og lykke til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Øye sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Torild Øye, soknerådsleiar 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ønsker en felles arbeidsgiver, men prostinivået er for stort til å være demokratisk i Valdres. 
Bispedømmet kan ivareta arbeidsgiveransvaret. De har en struktur som kommer alle til gode. 
Prosten er leder. Forslaget til løsning svarer ikke på utfordringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Se spørsmål 4 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi er uenige i prinsippet. Vi ønsker ikke kommuneoverskridende prostifellesråd. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker å beholde dagens kirkelige fellesråd, men at biskopen tar over arbeidsgiveransvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi ønsker verken modell 1,2 eller 3 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Prosten, som nærmeste leder, er med på å ansette stedlig kirkeverge i samarbeid med 
kommunens fellesråd. Tilsetting av sokneprester fortsetter som før. Øvrige tilsettinger skjer 
som før i administrasjonsutvalget, med godkjenning av prosten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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Ja, begrunn svaret - Se spørsmål 4 Ønsker en felles arbeidslinje under biskopen. Felles prosti 
blir for stor for lokal tilhøringhet, men for lite profesjonalisert til å være en formålstjenlig 
arbeidsgiver  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ønsker verken model 1,2,eller 3. Se nærmere utdyping i tidligere spørsmål 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ja. Se spørsmål 4 og 10 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
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Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: - Vi ønsker at prosten er leder. I tillegg til å være kirkelig leder bør han/hun 
vise til lederkompetanse, enten ved tilsetting eller ved ervervelse i starten av 
ansettelsesprioden. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er uenige i premisset. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Alle! Biskopen bør være sjefen over alle sjefer :-) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Vi er uenige i begge alternativene. Se spm 15 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

De hun har i dag, i tillegg til arbeidsgiveransvaret for øvrige kirkelige tilsatte, slik som 
kirketjener, klokker o.l. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Dette faller naturlig sammen med vår modell 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Dette faller naturlig sammen med vår modell 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen har rollen som øverste leder, men prosten har delegert myndighet/ansvar for 
tilsettinger i prostiet, i samarbeid med fellesråd/sokneråd 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Dette faller naturlig sammen med vår modell 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Samme som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Nei, spesifiser andre forslag: - Vi ønsker ikke dette nivået. Nå må dere snart ta tegninga:-) Les 
tidligere svar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Man kan ikke forvente at soknerådet har kompetanse til dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Fordi vi som kirkens grunnenhet bør ha en hånd på rattet på de som tilsettes i soknet, Amen! 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Fortsatt nei. Vi vil ikke ha prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Det bør ikke eksistere 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig, spesifiser endring - Representanten bør holde seg hjemme der den hører til... i soknet 
sitt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Se spm 27 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det er viktig at Kirkemøtet består av representanter fra hele landet. Kirkearbeidet utøves ofte 
forskjellig i bygd og by, og har ofte forskjellige utfordringer og muligheter 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig med geistlige også i Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi vil ikke at disse ordningene skal avvikles 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi er ikke enige i premisset i alternativ a. Ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Vi er fortsatt imot prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Se absolutt alle svar som omhandler prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Dette er ivaretatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Dette er ivaretatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Soknerådet ønsker å bemerke at dette høringsskjemaet inneholder svært ledende spørsmål, 
og det mangler gode alternativ for å komme med andre innspill enn Müller-Nilsen -utvalgets 
foreslåtte modeller. Skjemaet burde ellers være utformet slik at man slapp ågjenta svar i det 
uendelige. Amen og lykke til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Vang sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Rita Helen Dalemark, soknerådsleiar 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ønsker en felles arbeidsgiver, men prostinivået er for stort til å være demokratisk i Valdres. 
Bispedømmet kan ivareta arbeidsgiveransvaret. De har en struktur som kommer alle til gode. 
Prosten er leder. Forslaget til løsning svarer ikke på utfordringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Se spørsmål 4 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi er uenige i prinsippet. Vi ønsker ikke kommuneoverskridende prostifellesråd. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker å beholde dagens kirkelige fellesråd, men at biskopen tar over arbeidsgiveransvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi ønsker verken modell 1,2 eller 3 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Prosten, som nærmeste leder, er med på å ansette stedlig kirkeverge i samarbeid med 
kommunens fellesråd. Tilsetting av sokneprester fortsetter som før. Øvrige tilsettinger skjer 
som før i administrasjonsutvalget, med godkjenning av prosten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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Ja, begrunn svaret - Se spørsmål 4 Ønsker en felles arbeidslinje under biskopen. Felles prosti 
blir for stor for lokal tilhøringhet, men for lite profesjonalisert til å være en formålstjenlig 
arbeidsgiver  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ønsker verken model 1,2,eller 3. Se nærmere utdyping i tidligere spørsmål 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ja. Se spørsmål 4 og 10 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
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Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: - Vi ønsker at prosten er leder. I tillegg til å være kirkelig leder bør han/hun 
vise til lederkompetanse, enten ved tilsetting eller ved ervervelse i starten av 
ansettelsesprioden. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er uenige i premisset. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Alle! Biskopen bør være sjefen over alle sjefer :-) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Vi er uenige i begge alternativene. Se spm 15 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

De hun har i dag, i tillegg til arbeidsgiveransvaret for øvrige kirkelige tilsatte, slik som 
kirketjener, klokker o.l. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Dette faller naturlig sammen med vår modell 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen har rollen som øverste leder, men prosten har delegert myndighet/ansvar for 
tilsettinger i prostiet, i samarbeid med fellesråd/sokneråd 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Samme som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Nei, spesifiser andre forslag: - Vi ønsker ikke dette nivået. Nå må dere snart ta tegninga:-) Les 
tidligere svar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Man kan ikke forvente at soknerådet har kompetanse til dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Fordi vi som kirkens grunnenhet bør ha en hånd på rattet på de som tilsettes i soknet, Amen! 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Fortsatt nei. Vi vil ikke ha prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Det bør ikke eksistere 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig, spesifiser endring - Representanten bør holde seg hjemme der den hører til... i soknet 
sitt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Se spm 27 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det er viktig at Kirkemøtet består av representanter fra hele landet. Kirkearbeidet utøves ofte 
forskjellig i bygd og by, og har ofte forskjellige utfordringer og muligheter 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 



 

Vang sokneråd 

742 
 

 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig med geistlige også i Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi vil ikke at disse ordningene skal avvikles 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi er ikke enige i premisset i alternativ a. Ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 
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Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

Vi er fortsatt imot prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Se absolutt alle svar som omhandler prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Dette er ivaretatt. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Soknerådet ønsker å bemerke at dette høringsskjemaet inneholder svært ledende spørsmål, 
og det mangler gode alternativ for å komme med andre innspill enn Müller-Nilsen -utvalgets 
foreslåtte modeller. Skjemaet burde ellers være utformet slik at man slapp ågjenta svar i det 
uendelige. Amen og lykke til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Høre sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Marta Bjørnøy Lalim, soknerådsleiar 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi ønsker en felles arbeidsgiver, men prostinivået er for stort til å være demokratisk i Valdres. 
Bispedømmet kan ivareta arbeidsgiveransvaret. De har en struktur som kommer alle til gode. 
Prosten er leder. Forslaget til løsning svarer ikke på utfordringen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Se spørsmål 4 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi er uenige i prinsippet. Vi ønsker ikke kommuneoverskridende prostifellesråd. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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 ønsker å beholde dagens kirkelige fellesråd, men at biskopen tar over arbeidsgiveransvaret. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi ønsker verken modell 1,2 eller 3 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Prosten, som nærmeste leder, er med på å ansette stedlig kirkeverge i samarbeid med 
kommunens fellesråd. Tilsetting av sokneprester fortsetter som før. Øvrige tilsettinger skjer 
som før i administrasjonsutvalget, med godkjenning av prosten. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 
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Ja, begrunn svaret - Se spørsmål 4 Ønsker en felles arbeidslinje under biskopen. Felles prosti 
blir for stor for lokal tilhøringhet, men for lite profesjonalisert til å være en formålstjenlig 
arbeidsgiver  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ønsker verken model 1,2,eller 3. Se nærmere utdyping i tidligere spørsmål 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ja. Se spørsmål 4 og 10 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: 
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Alternativ 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1. 
Spesifiser hva: - Vi ønsker at prosten er leder. I tillegg til å være kirkelig leder bør han/hun 
vise til lederkompetanse, enten ved tilsetting eller ved ervervelse i starten av 
ansettelsesprioden. 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er uenige i premisset. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Alle! Biskopen bør være sjefen over alle sjefer :-) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Vi er uenige i begge alternativene. Se spm 15 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

De hun har i dag, i tillegg til arbeidsgiveransvaret for øvrige kirkelige tilsatte, slik som 
kirketjener, klokker o.l. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Dette faller natulig sammen med vår modell 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen har rollen som øverste leder, men prosten har delegert myndighet/ansvar for 
tilsettinger i prostiet, i samarbeid med fellesråd/sokneråd 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 
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V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Samme som i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Nei, spesifiser andre forslag: - Vi ønsker ikke dette nivået. Nå må dere snart ta tegninga:-) Les 
tidligere svar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Man kan ikke forvente at soknerådet har kompetanse til dette. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Fordi vi som kirkens grunnenhet bør ha en hånd på rattet på de som tilsettes i soknet, Amen! 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Fortsatt nei. Vi vil ikke ha prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Det bør ikke eksistere 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
Uenig, spesifiser endring - Representanten bør holde seg hjemme der den hører til... i soknet 
sitt 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Se spm 27 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Det er viktig at Kirkemøtet består av representanter fra hele landet. Kirkearbeidet utøves ofte 
forskjellig i bygd og by, og har ofte forskjellige utfordringer og muligheter 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Det er viktig med geistlige også i Kirkemøtet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

På annet vis, spesifiser 

Vi vil ikke at disse ordningene skal avvikles 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 
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  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi er ikke enige i premisset i alternativ a. Ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 



 

Høre sokneråd 

759 
 

 

Vi er fortsatt imot prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Se absolutt alle svar som omhandler prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Dette er ivaretatt. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Soknerådet ønsker å bemerke at dette høringsskjemaet inneholder svært ledende spørsmål, 
og det mangler gode alternativ for å komme med andre innspill enn Müller-Nilsen -utvalgets 
foreslåtte modeller. Skjemaet burde ellers være utformet slik at man slapp ågjenta svar i det 
uendelige. Amen og lykke til. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hegge sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Arnstein Alund, Soknerådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

En må ha bemannet kontor i kommunen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Arbeidsledelsen lokalt må formaliseres. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Vårt forslag er at alle som arbeider i kirken er ansatt i rettssubjektet DNK og har 
bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår formelt her, med lyttende øre til 
lokalkirkens ønsker og behov. Biskop er daglig leder, med stiftsdirektør ved sin side med 
utvidete fullmakter. Bispedømmekontoret utfører tjenester som med fordel kan samordnes, 
og kontoret styrkes dessuten administrativt, slik at man yter god støtte til lokalkirken. Ledelse 
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på soknenivå bør organiseres ulikt ut ifra demografiske forutsetninger. Vi tror ikke det er 
formålstjenlig å innføre én lokal ledelsesmodell som skal passe over alt. Noen steder er det 
naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre steder på dagens fellesrådsnivå. Her er det 
uansett viktig at soknene sitteri førersetet og rigger daglig drift ut ifra lokale prioriteringer og 
forhold.For å konkretisere slik ledelse, kan man se til tjenesteordning for prosten. Prosten 
ivaretar arbeidsgivers styringsrett og ledelse overfor prestene i prostiet og har biskopen som 
sin overordnede. Prestene er likevel ikke ansatt hos prosten. Gjennom tjenesteordning for 
menighetspresten er presten dessuten sikret lokal forankring i soknene og stor grad av 
selvstendig myndighet. Presten leder for det meste sitt eget arbeid og er itillegg arbeidsleder 
i forbindelse med ulike kirkelige handlinger og aktiviteter. Kan man se for seg en lignende 
modell overfor kirkens øvrige ansatte? For en del kirkefaglige ansatte vil det være naturlig at 
prest og prost ivaretar arbeidsgivers ledelseog styringsrett. For andre ansatte kan man se for 
seg lokale driftsledere som samordner og koordinerer daglig drift – og svarer til 
stiftsdirektør.Står valget mellom en prostifellesrådsmodell og en «bispedømmerådsmodell» 
tror vi det vil være vel så realistisk å framsnakke en organisasjonsmodell som beskrevet 
ovenfor til kommunene: Biskopen nyter stor tillit og er etablert som en profesjonell aktør 
allerede. Biskopen er symbol for kirkens karakter og egenart. Biskopen har dessuten en 
tydelig og synlig linje til soknene – gjennom proster og sokneprester. I tillegg til en enklere og 
mer samordnet organisasjonsstruktur, må målet med ny organisering være «mer kirke til 
folket».  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 
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   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 
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III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 
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21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med full stemmerett 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 
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31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Tingnes Menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Rye Jonny, Leder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Det er fordeler med lokal finansiering: Nærheten til kirkebygg, kirkegård og kirkelige aktiviteter 
styrker kommunens ansvar overfor lokalkirken. Det er sannsynlig at kommunale overføringer i 
sum er større enn hva de ville blitt om finansieringen kun var over en post på statsbudsjettet. 
Mange kommuner har dessuten tjenesteytingsavtaler med Kirkelig Fellesråd, som kan gi 
stordriftsfordeler. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Er det vilje blant kommunepolitikerne våre til å legge penger i en større pott – og dermed 
svekke noe av styringen med kommunale midler? Drukner det enkelte sokns stemme hvis 
prostiet blir den nye forvaltningsenheten? Er prostifellesrådet en profesjonellnok forvalter av 
kommunale midler? Kan prostifellesrådene ende opp som små «kongeriker» med hver sin 
kirkelige og teologiske profil? Er prostifellesrådene tydelig nok forpliktet på kirken nasjonalt? 
Viser det seg vanskelig å «selge inn» det nye prostifellesrådet, vil det sette en effektiv stopper 
for reformen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVårt forslag er at alle som arbeider i kirken er ansatt i rDNK og har 
bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår formelt her, med lyttende øre til 
lokalkirkens ønsker og behov. Biskop er daglig leder, med stiftsdirektør ved sin side med 
utvidete fullmakter. Bispedømmekontoret utfører tjenester som med fordel kan samordnes, 
og kontoret styrkes dessuten administrativt, slik at man yter god støtte til lokalkirken. Ledelse 
på soknenivå bør organiseres ulikt ut ifra demografiske forutsetninger.Vi tror ikke det er 
formålstjenlig å innføre én lokal ledelsesmodell som skal passe over alt. Noen steder er det 
naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre steder på dagens fellesrådsnivå. Her er det 
uansett viktig at soknene sitter i førersetetog rigger daglig drift ut ifra lokale prioriteringer og 
forhold.For å konkretisere slik ledelse, kan man se til tjenesteordning for prosten. Prosten 
ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og har biskopen som sin 
overordnede. Prestene er likevel ikke ansatt hos prosten. Gjennom tjenesteordning for 
menighetspresten er presten dessuten sikret lokal forankring i soknene og stor grad av 
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selvstendig myndighet. Presten leder for det meste sitt eget arbeid og er i tillegg arbeidsleder i 
forbindelse med ulike kirkelige handlinger og aktiviteter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Kan man se for seg en lignende modell overfor kirkens øvrige ansatte? For en del kirkefaglige 
ansatte vil det være naturlig at prest og prost ivaretar arbeidsgivers styringsrett. For andre 
ansatte kan man se for seg lokale driftsledere som samordner og koordinerer daglig drift – og 
svarer til stiftsdirektør.Står valget mellom en prostifellesrådsmodell og en 
«bispedømmerådsmodell» tror vi det vil være vel så realistisk å framsnakke en 
organisasjonsmodell som beskrevet ovenfor til kommunene: Biskopen nyterstor tillit og er 
etablert som en profesjonell aktør allerede. Biskopen er symbol for kirkens karakter og 
egenart. Biskopen har dessuten en tydelig og synlig linje til soknene – gjennom proster og 
sokneprester. I tillegg til en enklere og mer samordnet organisasjonsstruktur, må målet med ny 
organisering være «mer kirke til folket». Mindre byråkrati, færre merkantilt ansatte, færre og 
større stillinger generelt, og mer resurser til soknene. Klarer kirken å vise dette, kan vi jo alltids 
håpe på kommunal bevilgning – også i framtida? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

For å konkretisere slik ledelse, kan man se til tjenesteordning for prosten. Prosten ivaretar 
arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og har biskopen som sin overordnede. 
Prestene er likevel ikke ansatt hos prosten. Gjennom tjenesteordningfor menighetspresten er 
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presten dessuten sikret lokal forankring i soknene og stor grad av selvstendig myndighet. 
Presten leder for det meste sitt eget arbeid og er i tillegg arbeidsleder i forbindelse med ulike 
kirkelige handlinger og aktiviteter. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Beholde dagens ordning 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

Bra ordning slik det er i dag 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Bra slik det er i dag 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Bra slik det er i dag 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Bra slik det er i dag 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Bra slik det er nå 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Brei kontakt ut i distriktet 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

Ingen kommentar 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Det er viktig med engasjerte personer som genuint ønsker det beste for sin lokale kirke og 
menighet 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Dagens ordning er helt grei . Det er klare linjer hvem ,hva og hvor . 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Bra som det er slik det er i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
La der vare slik det er i dag 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

La det vare slik det er med fellesråd i kommunen og ein representant fra kommunen 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør ikke være valgbare 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 1 Antall sokn 1 

Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 1 Antall kommuner 1 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

1 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

1 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Forsette med dagens ordning 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

INNSPILL TIL PUNKT 10 (ev.48) I HØRINGSSPØRSMÅL TIL KIRKELIGE HØRINGSINSTANSER 
ANGÅENDE NY KIRKELIG ORGANISERINGDNK skal fortsatt – i overskuelig framtid - finansieres 
både nasjonalt og lokalt. Den lokale finansieringen er etter vårt syn en utfordring medhensyn 
til å endre organiseringen av kirken. Det er fordeler med lokal finansiering: Nærheten til 
kirkebygg, kirkegård og kirkelige aktiviteter styrker kommunens ansvar overfor lokalkirken. Det 
er sannsynlig at kommunale overføringer i sum er større ennhva de ville blitt om finansieringen 
kun var over en post på statsbudsjettet. Mange kommuner har dessuten tjenesteytingsavtaler 
med Kirkelig Fellesråd, som kan gi stordriftsfordeler.+Er det vilje blant kommunepolitikerne 
våre til å legge penger i en større pott – og dermed svekke noe av styringen med kommunale 
midler? Drukner det enkelte sokns stemme hvis prostiet blir den nye forvaltningsenheten? Er 
prostifellesrådet en profesjonell nok forvalter av kommunale midler? Kan prostifellesrådene 
ende opp som små «kongeriker» med hver sin kirkelige og teologiske profil? Er 
prostifellesrådene tydelig nok forpliktet på kirken nasjonalt? Viser det seg vanskelig å «selge 
inn» det nye prostifellesrådet, vil det sette en effektiv stopper for reformen. Hvis 
organiseringen av kirken skal endres, er nivået med prostifellesråd en blindvei, mener vi. 
Kanskje må vi innse at en felles arbeidsgiver for alle ansatte i kirken er urealistisk med dagens 
finansieringsmodell. Kirken bør ta et steg tilbake og undersøke om slagsidene ved dagens 
struktur kan rettes opp med andre og mindre drastiske virkemidler. Skal likevel kirken 
omorganiseres ønsker vi å peke i en annen retning enn prostifellesrådsmodellen - en retning 
som kanskje er vel så troverdig for bevilgende myndigheter på kommunenivå:Rådsstrukturen i 
kirken bør stake ut kursen for en felles arbeidsgiverlinje i framtida: Menighetsråd 
bispedømmeråd kirkemøtet. Prester har en tjenestelinje langs denne strukturen 
(sokneprest(prost)biskopbispemøtet/kirkemøtet), og er jevntover svært fornøyd med sin 
arbeidsgiver.Vårt forslag er at alle som arbeider i kirken er ansatt i rDNK og har 
bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår formelt her, med lyttende øre til 
lokalkirkens ønsker og behov. Biskop er daglig leder, med stiftsdirektør ved sin side med 
utvidete fullmakter. Bispedømmekontoret utfører tjenester som med fordel kan samordnes, 
og kontoret styrkes dessuten administrativt, slik at man yter god støtte til lokalkirken. Ledelse 
på soknenivå bør organiseres ulikt ut ifra demografiske forutsetninger. Vi tror ikke det er 
formålstjenlig å innføre én lokal ledelsesmodell som skal passe over alt. Noen steder er det 
naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre steder på dagens fellesrådsnivå. Her er det 
uansett viktig at soknene sitter i førersetet og rigger daglig drift ut ifra lokale prioriteringer og 
forhold.For å konkretisere slik ledelse, kan man se til tjenesteordning for prosten. Prosten 
ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet oghar biskopen som sin 
overordnede. Prestene er likevel ikke ansatt hos prosten. Gjennom tjenesteordning for 
menighetspresten er presten dessuten sikret lokal forankring i soknene og stor grad av 
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selvstendig myndighet. Presten leder for det meste sitt egetarbeid og er i tillegg arbeidsleder i 
forbindelse med ulike kirkelige handlinger og aktiviteter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Hedalen menighetsråd, Sør-Aurdal kommune 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anne Marie Skinnes Lie, Sekretær i menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Vi ønsker ikke prostifellesråd. Vi ser med uro på at kirken ser ut til å undervurdere viktigheten 
av lokal egenart, folks eierskap og tilknytning til kirka. Svekkes dette, svekkes kirken, og vi 
taper lokal støtte og kommunale bevilgninger. Kommunen, politikere, ansatte og 
befolkningen må oppleve at kirkelig ansatte, tillitsvalgte og kirkens organer er forankret og 
synlige lokalt. Dette danner grunnlaget for samarbeidet, og for kirkens framtid.Prostifellesråd 
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- en blindvei. DNK finansieres både nasjonalt og lokalt. Den lokale finansieringen blir en 
utfordring ved etablering av kommuneoverskridende prostifellesråd. Nærhet til anlegg og 
aktiviteter, styrker kommunens ansvar, mange kommuner har også tjenesteytingsavtaler med 
Kirkelig fellesråd. Drukner det enkelte sogns stemme hvis forvaltningsenheten blir på 
prostinivå? Hva blir kostnadene økonomisk og politisk, for kirken, ved stor motstand mot 
reformen? Felles arbeidsgiver for alle ansatte i kirken kan være urealistisk med dagens 
finansieringsmodell. Kirken bør se på andre løsninger og forbedringer. En bedre modell kan 
være bispedømmerådsmodell - sokneråd - kirkelig fellesråd. Dette kan være mer troverdig for 
bevilgende myndigheter på kommunenivå. Rådsstrukturen i kirken bør stake ut kursen for en 
felles arbeidsgiverlinje i framtida: Menighetsråd - bispedømmeråd - kirkemøtet. Prester har 
en tjenestelinje langs denne strukturen: sokneprest - prost - biskop - bispemøtet/kirkemøtet. 
De er jevnt over fornøyd med sin arbeidsgiver. Vårt forslag er at alle som arbeider i kirken er 
ansatt i DNK, og har bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår her med 
innspill fra lokalkirken. Biskop er daglig leder, med stiftsdirektør ved sin side. 
Bispedømmekontoret utfører tjenester som med fordel kan samordnes, og må te god støtte 
til lokalkirken. Ledelse på soknenivå må organiseres ulikt ut i fra demografi. En lokal modell 
passer ikke overalt. Noen steder er det naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre 
steder på dagens fellesrådsnivå. Soknene bør sitte i førersetet, og daglig drift skje ut i fra 
prioriteringer og forhold. For å konkretisere slik ledelse, kan en se til tjenesteordning for 
prosten. Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og har 
biskopen som sin overordnede. Prestene er ikke ansatt hos prosten. Gjennom 
tjenesteordning for menighetspresten, er presten dessuten sikret lokal forankring i soknene, 
og stor grad av selvstendig myndighet.   En lignende modell for kirkens øvrige ansatte kan 
være mulig. For en del kirkefaglige ansatte vil det være naturlig at prest og prost ivaretar 
arbeidsgivers styringsrett. Andre ansatte kan ha lokale driftsledere som samordner og 
koordinerer daglig drift - og svarer til stiftsdirektør. Målet bør være en enklere og mer 
samordnet organisasjonsstruktur, og mer kirke hos folket, mer ressurser til soknet. Står valget 
mellom en prostifellesrådsmodell og en bispedømmerådsmodell, tror vi det er realistisk å få 
støtte til en organisasjonsmodell som beskrevet, overfor kommunene. Biskopen nyter stor 
tillit og er etablert som en profesjonell aktør. Biskopen er symbol for kirkens karakter og 
egenart. Biskopen har en tydelig og synlig linje til soknene - gjennom proster og sokneprester.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 
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2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

viser til vårt svar på pkt. 10.A. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 
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Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

ønsker ikke prostifellersråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Uenig, spesifiser endring 
ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Hedalen menighetsråd, Sør-Aurdal kommune 

801 
 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 
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41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

ønsker ikke prostifellesråd 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Rogne sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Eli Døvresødegård Skattebu, Sognerådsleder 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

I små kommunar som vår kan det vera enklare å få kvalifiserte kyrkjeverjar av di ein kan 
differensiere arbeidsoppgåvene og ha eigen økonomiansvarleg, personal ansvarleg, bygnings 
og kyrkjegardsansvarleg. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

For sokneråda: Det vert langt frå det enkelte sokneråd og inn/opp til prostifellesrådet. Det kan 
føre til avmakt og likesæle. Folk bryr seg om si eiga kykje, ikkje om dei som ligg i andre 
kommunar.  Rådet vert alt for stort til å vera arbeidsdyktig ( i Valdres 22 sokn) Avstanden til 
den enkelte kommunestyre/administrasjon vert og for. Viljen til å gje midlar inn i ein felles pott 
er mindre enn å gje til den kyrkja du sjølv har vore i graverder i og døypt ungane dine i. Det er 
den lokale kyrkje kommunepolitikarane ser verksemda til. For tilsette: Vi er og redd for at 
klukkar og kyrkjetenar stillingar knytt til den enkelte kyrkja kan verta sanert eller gjort til større 
stillingar. Dette er stillingar som hos oss sikrar eit lokalt engasjement, lokal tilhøyretil kyrkja, og 
tilsette som bryr seg om si kyrkje. Dei vil ikkje ta større stillingar i andre kyrkjer enn si eiga, 
eller som bind opp fleire sundagar. Kravet som arbeidsgjevar har på seg om å skape heile 
stilingar kan med arbeidsgjevar for større områdeoverskygge denne verdien. Vi treng eit lokalt 
kontor i vår kommune der organisten som øver i kyrjene, kyrkjetenar/vakmester gravar, 
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sokneprest, trusopplæringsmedarbeidar kan møtast til luch og halde kontakten om det 
arbeidet vi driv med.   For folket. Deter veldig viktig for folkekyrkja at staben ikkje forsvinn til 
eit sentralt kyrkjekontor. Det handlar om å treffe folk, ta telefonen, vera på kontoret, 
kommunehuset, treffe folk på butikken, vera i den lokale kyrkje og øve. Kort sagt kjenne folk 
og ha lokalkunnskap. Verdien av å ta vare på si eiga kyrkje, det engasjement og eigeforhold det 
gjev til kyrkja si er alt for lite teke omsyn til i forslaget. Vi har ei kyrkje der av og til 80-100% av 
ungane deltek på truopplæringstiltaka, 90 % døyper ungane sinenett fordi den lokale 
tilhøyrigheita er så stor. Det er ikkje verdt å øydeleggje det grunnlaget for å få til ei 
arbeidsgjevarlinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Rådsstrukturen i kirken bør stake ut kursen for en felles arbeidsgiverlinje i framtida: 
Menighetsråd  bispedømmeråd  kirkemøtet. Prester har en tjenestelinje langs denne 
strukturen (sokneprest  (prost)  biskop  bispemøtet/kirkemøtet), og er jevnt over svært 
fornøyd med sin arbeidsgiver.Vårt forslag er at alle som arbeider i kirken er ansatt i 
rettssubjektet DNK og har bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår 
formelt her, med lyttende øre til lokalkirkens ønsker og behov. Biskop er dagligleder, med 
stiftsdirektør ved sin side med utvidete fullmakter. Bispedømmekontoret utfører tjenester 
som med fordel kan samordnes, og kontoret styrkes dessuten administrativt, slik at man yter 
god støtte til lokalkirken. Ledelse på soknenivå bør organiseres ulikt ut ifra demografiske 
forutsetninger. Vi tror ikke det er formålstjenlig å innføre én lokal ledelsesmodell som skal 
passe over alt. Noen steder er det naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre steder på 
dagens fellesrådsnivå. Her er detuansett viktig at soknene sitter i førersetet og rigger daglig 
drift ut ifra lokale prioriteringer og forhold.For å konkretisere slik ledelse, kan man se til 
tjenesteordning for prosten. Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett og ledelse overfor 
prestene i prostiet og har biskopen som sin overordnede. Prestene er likevel ikke ansatt hos 
prosten. Gjennom tjenesteordning for menighetspresten er presten dessuten sikret lokal 
forankring i soknene og stor grad av selvstendig myndighet. Presten leder for det meste sitt 
eget arbeid og er i tillegg arbeidsleder i forbindelse med ulike kirkelige handlinger og 
aktiviteter. Kan man se for seg en lignende modell overfor kirkens øvrige ansatte? For en del 
kirkefaglige ansatte vil det være naturlig at prest og prost ivaretar arbeidsgivers ledelse og 
styringsrett. For andre ansatte kan man se for seg lokale driftsledere som samordner og 
koordinerer daglig drift – og svarer til stiftsdirektør.Står valget mellom en 
prostifellesrådsmodell og en «bispedømmerådsmodell» tror vi det vil være vel så realistisk å 
framsnakke en organisasjonsmodell som beskrevet ovenfor til kommunene: Biskopen nyter 
stor tillit og er etablert som en profesjonell aktør allerede. Biskopen er symbol for kirkens 
karakter og egenart. Biskopen har dessuten en tydelig og synlig linje til soknene – gjennom 
proster og sokneprester. I tillegg til en enklere og mer samordnet organisasjonsstruktur, må 
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målet med ny organisering være «mer kirke til folket». Mindre byråkrati, færre merkantilt 
ansatte, færreog større stillinger generelt, og mer resurser til soknene. Klarer kirken å vise 
dette, kan vi jo alltids håpe på kommunal bevilgning – også i framtida?  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Modell 1. Med prosten som øverste dagleg leiar, nasjonalt fastsett; ikkje opp til kver enkelt 
prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Øverste dagleg leiar må vera prost; i kraft av kompetanse men og rolle som fagleg og ikkje 
minst strategisk leiar for det kyrkjelege arbeidet som prestane i sokna har ansvar for i 
gudstenester og kyrkjelege handlingar og i det kyrkjeleg arbeidet i samvirke med sokneråda.  I 
sin stab må prosten ha administrativ kompetanse på personal, kyrkjebygg og gravplass, 
økonomi. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Som no 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Som det går fram av tidlegare svar meiner vi eit prostifellersråd vil vera uheldig for folkekyrkja, 
det lokale eigarskap og demokrati. Ein bør og sjå på om ansvarområda for det kyrkjelege liv bør 
snus på. Frå gamalt var det slik at prestane var tilsett istaten og stod for forkynning og 
forvaltning av sakrament, medan bygdefolket bygde kyrkje. Å byggje og å tav vare på kyrkja er 
framleis eit svært viktig uttrykk for folks tru på Gud; truspraksis. Framleis er det slik her hos oss 
at omsorga for folks forhold til Gud tek folk (sokneråd) helst gjennom fysisk tilverknad anten 
det er dugnad på kyrkjegarden eller det er å kjøpe nytt golvteppe til kyrkja. Det er dette ein 
kjenner seg heime i og kjenner ein har kompetanse på. Å snakke om Gud har vi prestar til. 
Åanerkjenne dette  er både å gi kjærleiken til Gud gjennom omsorg for kyrkja sin rette plass og 
å ta vare på engasjementet å la det enkelte sokneråd ta større ansvar for kyrkjebygget. Det 
svarar meir til folkekyrkja slik ho framstår å la fellesrådet med tilsette ta ansvar for den meir 
åndelege dimensjon av kyrkjelivsarbeidet. Det må likevel ikkje takast heilt bort frå soknerådet. 
Dette bør utgreiast meir og er særs viktig for kyrkjedemokratiet og engasjementet. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Nei det vil ikkje fungere. Soknerådsmeldemmane vil i liten grad møte! Det har vi erfaring for! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 
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31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Hald fram som no. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 
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Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 



 

Rogne sokneråd 

818 
 

 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Alt for stort med 22 sokneråd fordelt på 6 kommunar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Svenes menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Karen Marie Grythe Tvedt, Leder menighetsrådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

INNSPILL TIL PUNKT 10 (ev.48) I HØRINGSSPØRSMÅL TIL KIRKELIGE HØRINGSINSTANSER 
ANGÅENDE NY KIRKELIG ORGANISERINGDNK skal fortsatt – i overskuelig framtid - finansieres 
både nasjonalt og lokalt. Den lokale finansieringen er etter vårt syn en utfordring medhensyn 
til å endre organiseringen av kirken. Det er fordeler med lokal finansiering: Nærheten til 
kirkebygg, kirkegård og kirkelige aktiviteter styrker kommunens ansvar overfor lokalkirken. 
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Det er sannsynlig at kommunale overføringer i sum er større ennhva de ville blitt om 
finansieringen kun var over en post på statsbudsjettet. Mange kommuner har dessuten 
tjenesteytingsavtaler med Kirkelig Fellesråd, som kan gi stordriftsfordeler.Er det vilje blant 
kommunepolitikerne våre til å legge penger i en størrepott – og dermed svekke noe av 
styringen med kommunale midler? Drukner det enkelte sokns stemme hvis prostiet blir den 
nye forvaltningsenheten? Er prostifellesrådet en profesjonell nok forvalter av kommunale 
midler? Kan prostifellesrådene ende opp som små «kongeriker» med hver sin kirkelige og 
teologiske profil? Er prostifellesrådene tydelig nok forpliktet på kirken nasjonalt? Viser det 
seg vanskelig å «selge inn» det nye prostifellesrådet, vil det sette en effektiv stopper for 
reformen. Hvis organiseringen av kirken skal endres, er nivået med prostifellesråd en 
blindvei, mener vi. Kanskje må vi innse at en felles arbeidsgiver for alle ansatte i kirken er 
urealistisk med dagens finansieringsmodell. Kirken bør ta et steg tilbake og undersøke om 
slagsideneved dagens struktur kan rettes opp med andre og mindre drastiske virkemidler. 
Skal likevel kirken omorganiseres ønsker vi å peke i en annen retning enn 
prostifellesrådsmodellen - en retning som kanskje er vel så troverdig for bevilgende 
myndigheter på kommunenivå:Rådsstrukturen i kirken bør stake ut kursen for en felles 
arbeidsgiverlinje i framtida: Menighetsråd bispedømmeråd kirkemøtet. Prester har en 
tjenestelinje langs denne strukturen (sokneprest(prost)biskopbispemøtet/kirkemøtet), og 
er jevnt over svært fornøyd med sin arbeidsgiver.Vårt forslag er at alle som arbeider i kirken 
er ansatt i rDNK og har bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår formelt 
her, med lyttende øre til lokalkirkens ønsker og behov. Biskop er daglig leder,med 
stiftsdirektør ved sin side med utvidete fullmakter. Bispedømmekontoret utfører tjenester 
som med fordel kan samordnes, og kontoret styrkes dessuten administrativt, slik at man yter 
god støtte til lokalkirken. Ledelse på soknenivå bør organiseres ulikt ut ifra demografiske 
forutsetninger. Vi tror ikke det er formålstjenlig å innføre én lokal ledelsesmodell som skal 
passe over alt. Noen steder er det naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre steder på 
dagens fellesrådsnivå. Her er det uansettviktig at soknene sitter i førersetet og rigger daglig 
drift ut ifra lokale prioriteringer og forhold.For å konkretisere slik ledelse, kan man se til 
tjenesteordning for prosten. Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i 
prostiet oghar biskopen som sin overordnede. Prestene er likevel ikke ansatt hos prosten. 
Gjennom tjenesteordning for menighetspresten er presten dessuten sikret lokal forankring i 
soknene og stor grad av selvstendig myndighet. Presten leder for det meste sitt egetarbeid og 
er i tillegg arbeidsleder i forbindelse med ulike kirkelige handlinger og aktiviteter. Kan man se 
for seg en lignende modell overfor kirkens øvrige ansatte? For en del kirkefaglige ansatte vil 
det være naturlig at prest og prost ivaretar arbeids givers styringsrett. For andre ansatte kan 
man se for seg lokale driftsledere som samordner og koordinerer daglig drift – og svarer til 
stiftsdirektør.Fortsettelse pkt.48 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  



 

Svenes menighetsråd 

824 
 

 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 



 

Svenes menighetsråd 

825 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

INNSPILL TIL PUNKT 10 (ev.48) I HØRINGSSPØRSMÅL TIL KIRKELIGE HØRINGSINSTANSER 
ANGÅENDE NY KIRKELIG ORGANISERINGFortsettelse fra pkt 10 A.Står valget mellom en 
prostifellesrådsmodell og en «bispedømmerådsmodell» tror vi det vil være vel så realistisk å 
framsnakke en organisasjonsmodell som beskrevet ovenfor til kommunene: Biskopen nyter 
stor tillit og er etablert som en profesjonell aktør allerede. Biskopen er symbol for kirkens 
karakter og egenart. Biskopen har dessuten en tydelig og synlig linje til soknene – gjennom 
proster og sokneprester. I tillegg til en enklere og mer samordnet organisasjonsstruktur, må 
målet med ny organisering være «mer kirke til folket». Mindre byråkrati, færre merkantilt 
ansatte, færre og større stillinger generelt, og mer resurser til soknene. Klarer kirken å vise 
dette, kan vi jo alltids håpe på kommunal bevilgning – også i framtida? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Bagn sokn 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Ole Fønhus, Leder i Bagn sokn 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Modellen som er foreslått bygger nye administrave nivå som ikke er nødvendige. Vi ønsker og 
beholde det faglige nivået på bispedømme som allerede finnes. Felles linje via bispedømmet. 
Den som eksiterer for prester  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ja 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Ingen kommentar 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Vi skal ikke ha et økonomisk ansvar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Prosten står fritt til å kalle inn rådene 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

1 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 1 Antall sokn 1 

Geografisk størrelse 1 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 1 Antall kommuner 1 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

1 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

1 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 



 

Bagn sokn 

847 
 

 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  
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848 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Begnadalen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Leif Jarle Asheim, sekretær 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Nei 

 

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 
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19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ja 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ja 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Begnadalen menighetsråd 

856 
 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 
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c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært hensiktsmessig 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Kirken i Nord-Aurdal 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Tove Tøfte Kjøbli, Leder i Aurdal menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

DNK skal fortsatt – i overskuelig framtid - finansieres både nasjonalt og lokalt. Den lokale 
finansieringen er etter vårt syn en utfordring med hensyn til å endre organiseringen av 
kirken. Det er fordeler med lokal finansiering: Nærheten til kirkebygg, kirkegård og kirkelige 
aktiviteter styrker kommunens ansvar overfor lokalkirken. Det er sannsynlig at kommunale 
overføringer i sum er større enn hva de ville blitt om finansieringen kun var over en post på 
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statsbudsjettet. Mange kommuner har dessuten tjenesteytingsavtaler med Kirkelig Fellesråd, 
som kan gi stordriftsfordeler.Er det vilje blant kommunepolitikerne våre til å legge penger i en 
større pott – og dermed svekke noe av styringen med kommunale midler? Drukner det 
enkelte sokns stemme hvis prostiet blir den nye forvaltningsenheten? Er prostifellesrådet en 
profesjonell nok forvalter av kommunale midler? Kan prostifellesrådene ende opp som små 
«kongeriker» med hver sin kirkelige og teologiske profil? Er prostifellesrådene tydelig nok 
forpliktet på kirken nasjonalt? Viser det seg vanskelig å «selge inn» det nye prostifellesrådet, 
vil det sette en effektiv stopper for reformen.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Se punkt 10 og 48. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
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Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 



 

Kirken i Nord-Aurdal 

869 
 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 
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Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 
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Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 
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40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Tisleidalen menighetsråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Anna Rust Holt, Leder i Tisleidalen menighetsråd 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Vi kommer tilbake til dette i punkt 10. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Vi kommer tilbake til dette i punkt 10. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vi kommer tilbake til dette i punkt 10. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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 kommer tilbake til dette i punkt 10. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadVi kommer tilbake til dette i punkt 10. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Vi kommer tilbake til dette i punkt 10. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Se punkt 48  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Ingen kommentar 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ingen kommentar 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 
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26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Hvis organiseringen av kirken skal endres, er nivået med prostifellesråd en blindvei, mener vi. 
Kanskje må vi innse at en felles arbeidsgiver for alle ansatte i kirken er urealistisk med dagens 
finansieringsmodell. Kirken bør ta et steg tilbake og undersøke om slagsidene ved dagens 
struktur kan rettes opp med andre og mindre drastiske virkemidler.Skal likevel kirken 
omorganiseres ønsker vi å peke i en annen retning enn prostifellesrådsmodellen - en retning 
som kanskje er vel så troverdig for bevilgende myndigheter på kommunenivå:Rådsstrukturen i 
kirken bør stake ut kursen for en felles arbeidsgiverlinje i framtida: Menighetsråd 
bispedømmerådkirkemøtet. Prester har en tjenestelinje langs denne strukturen 
(sokneprest(prost)biskopbispemøtet/kirkemøtet),og er jevnt over svært fornøyd med sin 
arbeidsgiver.Vårt forslag er at alle som arbeider i kirken er ansatt i rDNKog har 
bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår formelt her, med lyttende øre til 
lokalkirkens ønsker og behov. Biskop erdaglig leder, med stiftsdirektør ved sin side med 
utvidete fullmakter. Bispedømmekontoret utfører tjenester som med fordel kan samordnes, 
og kontoret styrkes dessuten administrativt, slik at man yter god støtte til lokalkirken. Ledelse 
på soknenivå bør organiseres ulikt ut ifra demografiske forutsetninger. Vi tror ikke det er 
formålstjenlig å innføre én lokal ledelsesmodell som skal passe over alt. Noen steder er det 
naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre steder på dagens fellesrådsnivå. Her er det 
uansett viktig at soknene sitter i førersetet og rigger daglig drift ut ifra lokale prioriteringer og 
forhold.For å konkretisere slik ledelse, kan man se til tjenesteordning for prosten. Prosten 
ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene iprostiet og har biskopen som sin 
overordnede.Prestene er likevel ikke ansatt hos prosten. Gjennom tjenesteordning for 
menighetspresten er presten dessuten sikret lokal forankring i soknene og stor grad av 
selvstendig myndighet. Presten leder for det meste sitt eget arbeid og er i tillegg arbeidsleder i 
forbindelse med ulike kirkelige handlinger og aktiviteter. Kan man se for seg en lignende 
modell overfor kirkens øvrige ansatte? For en del kirkefaglige ansatte vil det være naturlig at 
prest og prost ivaretar arbeidsgivers styringsrett. For andre ansatte kan man se for seg lokale 
driftsledere som samordner og koordinerer daglig drift – og svarer til stiftsdirektør.Står valget 
mellom en prostifellesrådsmodell og en «bispedømmerådsmodell» tror vi det vil være vel så 
realistisk å framsnakke en organisasjonsmodell som beskrevet ovenfor til kommunene: 
Biskopen nyter stor tillit og er etablert som en profesjonell aktør allerede. Biskopen er symbol 
for kirkens karakter og egenart. Biskopen har dessuten en tydelig og synlig linje til soknene – 
gjennom proster og sokneprester. I tillegg til en enklere og mer samordnet 
organisasjonsstruktur, må målet med ny organisering være «mer kirke til folket». Mindre 
byråkrati, færre merkantilt ansatte, færre og større stillinger generelt, og mer resurser til 
soknene. Klarer kirken å vise dette, kan vi jo alltids håpe på kommunal bevilgning – også i 
framtida? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Lidar Sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres 
Medlemmer i soknet:  

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Sissel Dahle LIe, Leder soknerådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

I små kommunar som vår kan det vera enklare å få kvalifiserte kyrkjeverjar av di ein kan 
differensiere arbeidsoppgåvene og ha eigen økonomiansvarleg, personal ansvarleg, bygnings 
og kyrkjegardsansvarleg, men dette kan ellers løysast med interkommunalt samarbeid. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

For sokneråda: Det vert langt frå det enkelte sokneråd og inn/opp til prostifellesrådet. Det kan 
føre til avmakt og likesæle. Folk bryr seg om si eiga kykje, ikkje om dei som ligg i andre 
kommunar.  Rådet vert alt for stort til å vera arbeidsdyktig ( i Valdres 22 sokn) Avstanden til 
den enkelte kommunestyre/administrasjon vert og for. Viljen til å gje midlar inn i ein felles pott 
er mindre enn å gje til den kyrkja du sjølv har vore i graverder i og døypt ungane dine i. Det er 
den lokale kyrkje kommunepolitikarane ser verksemda til. For tilsette: Vi er og redd for at 
klukkar og kyrkjetenar stillingar knytt til den enkelte kyrkja kan verta sanert eller gjort til større 
stillingar. Dette er stillingar som hos oss sikrar eit lokalt engasjement, lokal tilhøyretil kyrkja, og 
tilsette som bryr seg om si kyrkje. Dei vil ikkje ta større stillingar i andre kyrkjer enn si eiga, 
eller som bind opp fleire sundagar. Kravet som arbeidsgjevar har på seg om å skape heile 
stilingar kan med arbeidsgjevar for større områdeoverskygge denne verdien. Vi treng eit lokalt 
kontor i vår kommune der organisten som øver i kyrjene, kyrkjetenar/vakmester gravar, 
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sokneprest, trusopplæringsmedarbeidar kan møtast til luch og halde kontakten om det 
arbeidet vi driv med.   For folket. Deter veldig viktig for folkekyrkja at staben ikkje forsvinn til 
eit sentralt kyrkjekontor. Det handlar om å treffe folk, ta telefonen, vera på kontoret, 
kommunehuset, treffe folk på butikken, vera i den lokale kyrkje og øve. Kort sagt kjenne folk 
og ha lokalkunnskap. Verdien av å ta vare på si eiga kyrkje, det engasjement og eigeforhold det 
gjev til kyrkja si er alt for lite teke omsyn til i forslaget. Vi har ei kyrkje der av og til 80-100% av 
ungane deltek på truopplæringstiltaka, 90 % døyper ungane sinenett fordi den lokale 
tilhøyrigheita er så stor. Det er ikkje verdt å øydeleggje det grunnlaget for å få til ei 
arbeidsgjevarlinje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Med sentralisert administrasjon blir behovet for sokneprestens lokale leiing enda tydelegare. 
Det er bra å få det formalisert og med tydelegare definert ansvar og tilhøyrande 
leiingsverkty.Formalisering av dette ansvaret er ikkje avhengig av sentralisering av 
fellesrådsfunksjonen. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  
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Ingen merknadIngen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Rådsstrukturen i kirken bør stake ut kursen for en felles arbeidsgiverlinje i framtida: 
Menighetsråd  bispedømmeråd  kirkemøtet. Prester har en tjenestelinje langs denne 
strukturen (sokneprest  (prost)  biskop  bispemøtet/kirkemøtet), og er jevnt over svært 
fornøyd med sin arbeidsgiver.Vårt forslag er at alle som arbeider i kirken er ansatt i 
rettssubjektet DNK og har bispedømmerådet som sin arbeidsgiver. Tilsettinger foregår 
formelt her, med lyttende øre til lokalkirkens ønsker og behov. Biskop er dagligleder, med 
stiftsdirektør ved sin side med utvidete fullmakter. Bispedømmekontoret utfører tjenester 
som med fordel kan samordnes, og kontoret styrkes dessuten administrativt, slik at man yter 
god støtte til lokalkirken. Ledelse på soknenivå bør organiseres ulikt ut ifra demografiske 
forutsetninger. Vi tror ikke det er formålstjenlig å innføre én lokal ledelsesmodell som skal 
passe over alt. Noen steder er det naturlig at daglig ledelse foregår i soknet, andre steder på 
dagens fellesrådsnivå. Her er detuansett viktig at soknene sitter i førersetet og rigger daglig 
drift ut ifra lokale prioriteringer og forhold.For å konkretisere slik ledelse, kan man se til 
tjenesteordning for prosten. Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett og ledelse overfor 
prestene i prostiet og har biskopen som sin overordnede. Prestene er likevel ikke ansatt hos 
prosten. Gjennom tjenesteordning for menighetspresten er presten dessuten sikret lokal 
forankring i soknene og stor grad av selvstendig myndighet. Presten leder for det meste sitt 
eget arbeid og er i tillegg arbeidsleder i forbindelse med ulike kirkelige handlinger og 
aktiviteter. Kan man se for seg en lignende modell overfor kirkens øvrige ansatte? For en del 
kirkefaglige ansatte vil det være naturlig at prest og prost ivaretar arbeidsgivers ledelse og 
styringsrett. For andre ansatte kan man se for seg lokale driftsledere som samordner og 
koordinerer daglig drift – og svarer til stiftsdirektør.Står valget mellom en 
prostifellesrådsmodell og en «bispedømmerådsmodell» tror vi det vil være vel så realistisk å 
framsnakke en organisasjonsmodell som beskrevet ovenfor til kommunene: Biskopen nyter 
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stor tillit og er etablert som en profesjonell aktør allerede. Biskopen er symbol for kirkens 
karakter og egenart. Biskopen har dessuten en tydelig og synlig linje til soknene – gjennom 
proster og sokneprester. I tillegg til en enklere og mer samordnet organisasjonsstruktur, må 
målet med ny organisering være «mer kirke til folket». Mindre byråkrati, færre merkantilt 
ansatte, færreog større stillinger generelt, og mer resurser til soknene. Klarer kirken å vise 
dette, kan vi jo alltids håpe på kommunal bevilgning – også i framtida?  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 
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Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Ingen kommentar  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. Vet ikke 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. Vet ikke 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

Vet ikke 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ingen merknad 

 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Som det går fram av tidlegare svar meiner vi eit prostifellersråd vil vera uheldig for folkekyrkja, 
det lokale eigarskap og demokrati. Ein bør og sjå på om ansvarområda for det kyrkjelege liv bør 
snus på. Frå gamalt var det slik at prestane var tilsett istaten og stod for forkynning og 
forvaltning av sakrament, medan bygdefolket bygde kyrkje. Å byggje og å tav vare på kyrkja er 
framleis eit svært viktig uttrykk for folks tru på Gud; truspraksis. Framleis er det slik her hos oss 
at omsorga for folks forhold til Gud tek folk (sokneråd) helst gjennom fysisk tilverknad anten 
det er dugnad på kyrkjegarden eller det er å kjøpe nytt golvteppe til kyrkja. Det er dette ein 
kjenner seg heime i og kjenner ein har kompetanse på. Å snakke om Gud har vi prestar til. Dei 
konkrete målbare verdiane er det som folk kjenner seg att i og kan ha eit forhold til. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Nei det vil ikkje fungere. Soknerådsmeldemmane vil i liten grad møte! Det har vi erfaring for! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 
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Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Hald fram som no. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

11.  Kirkerådet 
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36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse Vet ikke Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område Vet ikke Antall kommuner Vet ikke 



 

Lidar Sokneråd 

904 
 

 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

Vet ikke Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Alt for stort med 22 sokneråd fordelt på 6 kommunar. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  
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Høringssvar fra Lomen Sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Torunn Kjøs, Leder i soknerådet 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Det er det at avstanden blir veldig lang ut til de små sokna. Det kan føre til at folk mister 
interessen for kirken ute i distriktene, da den kan bli virkende fremmed for folket. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er det at avstanden blir veldig lang ut til de små sokna. Det kan føre til at folk mister 
interessen for kirken ute i distriktene, da den kan bli virkende fremmed for folket. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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7: 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?  

Dagens fellesråd fungerer veldig fint, da det sitter lokalt. Skal dette sentraliseres vil de små 
sokna bli ubetydelig i den store sammenhengen. Vi ønsker det slik det er, da vi mener det 
fungerer veldig bra. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Modell 3 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Modell 3Ønsker det mest mulig som det er i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsetningen bør foregå lokalt, det er det lokale soknet som selv veit hva som er behovet og 
ønsket ved en tilsetning. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Den vi har i dag.  
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10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Vi ønsker å beholde dagens ordning da det for oss virker mest oversiktlig for ett lite sokn. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Modell 1 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

for å ha muligheter for lokale variasjoner. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Alternativ 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens 
budskap 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Titlene bør ikke endres 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Å beholde de samme tittlene gjør at det er mere gjennkjennbart.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Ingen kommentar 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Han får drive som han har gjort. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

5 

 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 4 

 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 3 

 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Nei, spesifiser andre forslag: 

Vi ønsker å opprettholde sokneråd/menighetsråd, i stede for ett prostiråd. Vi er ett lite sokn 
som vil bli borte i mengden ved en prostiråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 
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Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Ja 

Dagens ordning fungerer utmerket etter vårt syn. 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Nei 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Enig, prostifellesrådet bør velges av menighetsrådene 

Begrunnelse for å være enig: Vi ønsker i utgangspunktet ikke noe prostifellesråd. Om det så må 
komme ett prostifellesråd, så er det mest hensiktsmessig at dette velges av menighetsrådet. 

 

Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Det bør ikke velges. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Enig 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Nei 

Slik det virker for oss er det snart bestemt at det skal være ett prostifellesråd, dette ønsker vi 
i utgangspunktet ikke. Om det skal slåes igjennom uansett, så mener vi at menighetsrådet er 
folkevalgte bosatt i kommunen og til soknet, så de bør stille sterkt i ett prostifellesråd. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 

Ting fungerer utmerket som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Flertallsvalg 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  
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1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i 
Bispemøtet (som i dag) 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 
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a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

5 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

5 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

3 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 2 Antall sokn 2 

Geografisk størrelse 5 Antall prostier i bispedømmet 1 

Identitet/naturlig område 5 Antall kommuner 3 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

4 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

2 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Ingen merknad 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ja 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 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 kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Røn sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Stein Ivar Sørengen, soknerådsleiar 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Mange representanter. Det er uvisst hvor stor myndighet et evt. prostinivå skal ha ,selv ikke 
Muller-Nilsen utvalget har konkludert. I Valdres er over 20 sokneråd og så skal det sitte mellom 
20 og 30 personer der slik at det sikkert må nedsettes et arbeidsutvalg. Det er uvisst om en 
kommunerepresentant skal være med og i så fall er det ikke bestemt om og i hvilke saker 
vedkommende skal ha stemmerett. Hvem skal lede dette? Alt synes bare å være et fremmed 
abstrakt fenomen som for oss ikke er håndgripelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Først må man sette seg ned og tenke gjennom følgende:Det er vanskelig nok å rekruttere 
medlemmer til det lokale soknerådet. Mange av de som har latt seg velge,har svart ja fordi de 
føler at de MÅ!Ved et evt. fremmed og uoversiktelig prosifellesråd,skal over 20 stykker sitte og 
fremme interesser for sitt sokneråd mot 20 -30  andre.Ansvaret blir jo mye større for det 
enkelte soknerådsmedlem enn det er nå! Ikke nok med at de skal sitte i soknerådet i 4 år mot 2 
år før.Neida,nå skal vedkommende  i tillegg sitte i et prostifelles råd hvis myndighets område 
ikke en gang er definert! Om dette inntreffer,frykter vi at det blir nærmest umulig å rekruttere 
nye soknerådsmedlemmer! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Besynderlig at det ikke er avklart myndighetsområde og OM det skal være kommunale  
representanter. Kirken skal fjerne seg fra kommunene ,vi skjønner ikke. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadKommentar til spørsmål 8:Den nåværende arbeidsgiverorganisasjonen er å 
anbefale. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foretas av personer og instanser som formell og adekvat kompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Dette er et ledende spørsmål!! Kirkemøtet har allerede vedtatt en felles arbeidsgiverlinje.Det 
er da merkelig at akademikere vil akseptere å ha felles arbeidsgiverlinje og felles organ som 
alle andre uten akademisk kompetanse i framtidige  lønnsoppgjør!  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Vi vet hva vi har og ikke hva vi får.Biskop f.eks. akademiker og har høy faglig kompetanse og 
erfaring. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ønsker ikke et prositfellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Det er fint slik det er.Vi har hjemkommunen med representanter fra soknerådene i 
fellesrådet med kyrkjeverge og jeg syns dette fungerer bra!Det har vi kontaktpersoner som 
som svarer på våre henvendelser. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vi vil ikke ha prostifellesråd,se forøvrik spørsmål 11. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi vil ikke ha slike endringer med prostifellesråd!  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er ikke enig i premisset!Vi vil ikke ha prostifellesråd. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 
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Uaktuelt å svare på! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Jeg har ingen kompetanse til å svare på dette.Men vi ønsker ikke et prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

De samme oppgavene biskopen har i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

Det skal være tydelig forbindelse mellom de ovennevnte parter uavhengig av en eller flere 
arbeidsgvierlinjer og uavhengig av organisering. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Se overfor.Forutsetningen er:IKKE prostifellesråd. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen har det øverste faglige ansvar og komptanse,derfor er dette naturlig og igjen 
uavhengig av organisasjonsform. 
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IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Dette begrunner seg selv. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Se ovennevnte begrunnelser. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Slik som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Nei,dette er ikke vår jobb.Vi er med og hjelper til men skal ikke ha et slikt ansvar.Vi er lek-folk 
og har ikke adekvat kompetanse.Det vil undergrave den lokale kirken ;vår gudstro risikeres å 
rokkes ved.Det er nok av flere religioner med "følere ute" somvil kapre soknebarn der ute som 
kanskje ikke har tatt et ordentlig standpunkt og som føler seg usikre. Dette er begrunnelse for 
spørsmål 20 og 21: Vi har svart ingen merknad. Ikke fordi vi er enig men det er meget ledende 
spørsmål og det er ikke en gangsatt rubrikker for begrunnelse."Ingen merknad"-feltet er 
eneste svaralternativ for oss.Mer ledende spørsmålsformulering er det  vel ikke mulig å få det!! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Vi er lek-folk og har ikke nødvendig kompetanse.Vi er valgt og sitter her frivillig (mer eller 
mindre...) 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Ikke som vi kommer på. 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 
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Jeg reagerer på ordlyden:Dere skriver "og motsatt"  men utelater fellesrådet til fordel for 
prostifellesrådet! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Før dette spørsmålet i det hele tatt kan besvares, må rapporten fra MN-utvalget klargjøres og 
forbedres betraktelig.Utvalget konkluderer jo ikke;det er uvisst om hvilken myndighetdet skal 
ha som igjen avhenger av om valgte soknerådsmedlemmer møter med fulle rettigheter som 
avgjør om prostifellesrådet blir  rådgivende eller om sistnevnte skal ha en større  
myndighet.Skal  dette fellesrådet ha større myndighet,må styresammensertningen bli 
annerledes.Utvalget sier det må bli endringer om prostifellesrådet skal ha sterk myndighet 
men kommer ikke med konkrete eksempler.I tillegg er det uklart om kommunale 
representanter skal være med og så må det avgjøres om de skal ha stemmerett.Ingenting er jo 
avklart! Det er altså uvisst om det nye fellesrådet skal ha kommunal representasjon,men 
betale,ja ,det skal de....Altfor mye er uklart fra utvalgets rapport.NEI ,INGENTING ER 
FORMÅLSTJENLIG MED PROSTIFELLESRÅDET! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  
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Begrunnelse for å være uenig: 
 

26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Prostifellesråd er uønsket. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Vi ønsker ikke dette rådet!! I teorien ville det være rart uten kommunal representasjon da 
kommunene jo betaler.Jeg liker ikke utviklingen om at det er så om å gjøre å fjerne seg fra 
kommunen men likevel skal kommunene betale....! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Se tidl. svar  om prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 
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30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 

Samme som nå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Fordi det er viktig at Kirkemøtet får  representanter fra hele landet.Kirkearbeidet praktiseres 
ofte ulikt i bygd og by og har således ofte ulike problemer og muligheter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Viktig med  geistlige i Kirkemøtet. Hvorfor skal det forandres? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Hvorfor skal dette endres?Det er vel en årsak til at valg av lek her vært en tradisjon? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 
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De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 
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d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi ønsker ikke prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 

  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

2 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ikke mulig å besvare dette .Ledende spørsmål. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Vil ikke ha prostifellesråd! Teoretisk:Dette sier vel seg selv! 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Vi ønsker ikke organ på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 
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48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Denne rapporten er gjennomsyret av ledende spørsmål og det legges premisser til grunn som 
om at det nye prostifellesrådet allerede var godt etablert.Således virker disse spørsmålene 
som en evaluering. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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Høringssvar fra Slidre sokneråd 

Type høringsinstans: Menighetsråd  

Bispedømme: 

Hamar 

Prosti:  

Valdres prosti 
Medlemmer i soknet:  

0-1999 medlemmer 

Antall sokn  
i fellesområdet:  

Antall ansatte  
i fellesråd (hel og deltid):   

Antall prester i  
sokn i fellesområdet:  

Ansvarlig innsender: Toril Olvik, Soknerådsleiar 

Del 1. Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse 

   1.  Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: 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?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

5: 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? 

Mange representantar. Det er uvisst kor stor myndigheit eit evt. prostinivå skal ha, Muller-
Nilsen-utvalet har heller ikkje konkludert. I Valdres er det over 20 sokneråd og så skal det site 
mellom 20 og 30 personar der, slik at det då må setast ned eit arbeidsutval. Det er uvisst om 
ein kommunerepresentant skal vera med og i så fall er det ikkje bestemt om og i hvilke saker 
vedk. skal ha stemmerett. Kven skal leie dette? Alt synes berre å vera eit fremmed abstrakt 
fenomen som for oss ikke er håndgripelig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Fyrst må ein sette seg ned og tenke gjennom gjennom følgande: Det er vanskelg nok å 
rekruttere medlem til det lokale soknerådet. Mange av dei som har latt seg velge har svara ja 
fordi dei føler dei må. Ved eit evt. fremmed og uoversiktleg prostifellesråd,skal over 20 
personar site og fremje intreesser for sitt sokneråd mot 20-30 andre. Ansvaret blir jo mykje 
større for det enkelte soknerådsmedlem enn det er no. Ikkje nok med at dei skal site i 
soknerådet i 4 år mot 2 år tidlegare, så skal vedkomande i tillegg site i eit prostifellesråd hvis 
mandat ikkje eingong er definert. Dersom dette inntreff fryktar vi at det nærmast blir umuleg å 
rekruttere nye soknerådsmedelemmer. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

7: 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?  

Underleg at det ikkje er avklara myndigheitsområde og OM det skal vera kommunale 
representantar. Kyrkja skal fjerne seg frå kommunene, dette forstårvi ikkje. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Spørsmål rundt modell for arbeidsgiverorganisering på prostinivå 

8: Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?  

Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på  

Ingen merknadKommentar til spørsmål 8: Den noverande arbeidsgjevarorganisasjonen er å 
anbefale. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå? 

Tilsettinger bør foretas av personar og instansar som har formell og adekvat kompetanse. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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10: I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles 
arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende: 

10 A: Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene 
som er presentert i denne høringen? 

Ja 

Kirkemøtet har alt vedteke ei felles arbeidsgjevarlinje. Det er då merkeleg at akademikarar vil 
akseptere å ha ei felles arbeidsgjevarlinje og felles organ som alle andre utan akademisk 
kompetanse i framtidige lønnsoppgjer.  

10 B: Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Begrunn hvorfor dere ønsker å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med 
eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje. 

Vi vet kva vi har og ikkje kva vi får. Biskop feks er akademiker og har høg fagleg kompetanse 
og erfaring. 

2.   Daglig ledelse i prostifellesrådet  

11: Utvalget har lagt vekt på ulike hensyn ved anbefaling av modell for daglig ledelse. Momenter som 
har vært vektlagt er bl.a. om modellen gir økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet 
lokalt og om modellen bidrar til målet om å være en attraktiv arbeidsplass med god ledelse. Sett hen til 
disse momentene og deres erfaringer:  

Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke? Ingen merknad 

Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på 

Vi ynskjer ikkje eit prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

12: Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke? [Forklar hvilke(n) og 
hvordan foreslått modell på en bedre måte svarer ut målene for arbeidet 

Det er fint slik det er. Vi har heimkommunen med representantar frå sokneråda i fellesrådet 
meg kyrkjeverge og vi synes dette fungerer bra. Der har vi kontaktpersonar som svarer på 
våre spørsmål. 



 

Slidre sokneråd 

938 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

13: Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen? 
Alt. 1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap 
Alt. 2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alternativ 1 

Ingen merknad 

 

Har dere andre synspunkter på nasjonale krav 

Vi vil ikkje har prostifellesråd. Sjå forøvrig svar på spørsmål 11. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

14: Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost», men poengtert at disse 
kan få nytt innhold og nye titler.  

Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør disse titlene videreføres i ny organisering, eller bør de endres?  

Ingen merknad 

Begrunn og spesifiser eventuelt andre forslag 

Vi vil ikkje ha slike endringar med prostifellesråd.  

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 2. Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

   3.  Biskopens rolle 

15: Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes 
tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd? 

Vi er ikkje enige i premissene. Vi vil ikkje ha eit prostifellesråd. 

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å 
ivareta sin leder- og tilsynsrolle? 
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Uaktuelt å svare på. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

16: Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et 
selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret? 

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar 
Biskopens tilsynsrolle bør frikobles fra biskopens selvstendige arbeidsgiveransvar 

Ingen merknad 

Vi har ingen kompetanse til å svare på dette, men vi ynskjer ikkje eit prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

17: Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar? 

Dei same oppgåvene biskopen har i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

18: Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak?  
(1 = Helt uenig, 5= Helt enig) 

I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige 
ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen 
bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året. 

Vet ikke 

kal vera tydeleg samband mellom dei to ovannevnte partar uavhengig av ein eller fleire 
arbeidsgjevarlinjer og uavhengig av organisering. 

II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab. 5 

Sjå ovanfor. Føresetnaden er: IKKJE prostifellesråd. 

III. Biskopen må sikres en rolle i tilsettingssaker. 5 

Biskopen har det øvste faglege ansvar og kompetanse, derfor er dette naturleg og igjen 
uavhengig av organisasjonsform. 



 

Slidre sokneråd 

940 
 

IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og 
kompetansehevende tiltak. 

5 

Dette grunngjev seg sjølv. 

V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige 
virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte. 

Vet ikke 

Sjå ovannevnte grunngjevnader. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

   4.  Bispedømmerådenes oppgaver 

19: Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet? 

Slik som i dag. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  5.  Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

20: Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått? Ingen merknad 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

Ja 

Spesifiser hva som ønskes endret 

 

21: Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som 
navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er 
det andre forslag? 

Ingen merknad 

 



 

Slidre sokneråd 

941 
 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

6.   Oppgaver og ansvar for menighetsrådet 

22: Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og 
kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens 
forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet 
gitt av ordinasjonen? 

Nei 

Nei dette er ikkje vårt arbeid. Vi hjelper til, men skal ikkje ha eit slikt ansvar. Vi er lek-folk og 
har ikkje adekvat kompetanse. Det vil undergrave den lokale kyrkja, vår Gudstru risikeres og bli 
rokka ved. Det er nok av fleire religionar med "følere ute" som vil rekruttere soknebarn der ute 
som føler seg usikre og kanskje ikkje har teke eit ordentleg standpunkt. Dette er grunngjevnad 
for spørsmål 20 og 21: Vi har svara "ingen merknad". Ikkje fordi vi er einnge, men fordi det er 
eit svært ledande spørsmål og det er ikkje sett rubrikker for grunngjevnad. "ingen merknad"-
feltet er einaste svaralternativ for oss. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

23: Bør menighetsrådets rolle i tilsettinger av de som arbeider i soknet 
tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk? 

Nei 

 

Vi er lek-folk og har ikkje nødvendig kompetanse. Vi er valgt, og sit her frivillig. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

24: Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet?  

Nei 

Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? 

Vi reagerer på ordlyden: De skriv "og motsatt", men utelet fellesrådet til fordel for 
prostifellesrådet. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet?  

 

  7.  Prostimøte 

25: Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte? 

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet 
Ja, som et organ med formell myndighet som vedtar rammebudsjett, godkjenner årsmelding og regnskap 
Nei 

Nei, spesifiser hvorfor 

Før dette spørsmålet kan svarast på, må rapporten frå MN-utvalet klargjerast og forbetrast 
betrakteleg. Utvalet konkluderer ikkje, det er uvisst om hvilken myndigheit det skal ha som 
igjen avheng av om valgte soknerådsmedlem møter med fulle rettar som avgjer om 
prostifellesrådet blir rådgjevande eller om sistnevnte skal ha ein større myndigheit. Skal dette 
fellesrådet har større myndigheit, må styresammensetningen bli annleis. Utvalet seier det må 
bli endringar om prostifellesrådet skal ha sterk myndighet, menkjem ikkje med konkrete 
eksempel. I tillegg er det uklart om kommunale representantar skal veramed, og så må det 
avgjerast om dei skal ha stemmerett. Ingen ting er avklara. Det er altså uvisst om det nye 
fellesrådet skal ha kommunal representasjon. Men betale, det skal dei. Altfor mykje er uklart 
fra utvalets rapport. Nei ingen ting er formålstenleg med prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg og sammensetning 

  8.   Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av 
menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?   

Ingen merknad 

Begrunnelse for å være enig:  

 

Begrunnelse for å være uenig: 
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26. Andre forslag til hvordan prostifellesrådet bør velges? 

Prostifellesråd er uønska. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

27: Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig? 

Ingen merknad 
 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

28: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ingen merknad 

Vi ynskjer ikkje dette rådet. I teorien ville det vore rart utan kommunal representasjon då 
kommunene betaler. Vi likar ikkje utviklinga om å fjerne seg frå kommunene, men at dei 
likevel skal betale. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

29: Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?  

Sjå tidlegar svar om prostifellesrådet. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

  9.  Bispedømmerådet 

30: Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges? 

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) 
Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 
Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd 

Ingen merknad 
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Same som no. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 10.  Kirkemøtet 

31: Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme  
fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet? 

Nei 

Fordi det er viktig at Kirkemøtet får representantar frå heile landet. Kyrkjearbeidet praktiserast 
ofte ulikt i bygd og by, og har derfor ofte ulike problem og mulegheiter. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

32: Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Viktig med geistlige i Kirkemøtet. Kvifor skal det endrast? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

33: Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles? Nei 

Jvifor skal dette endrast? Det er vel ein årsak til at val av lek her har vore ein tradisjon? 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

34: Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og 
leke kirkelig tilsatte være valgbare til Kirkemøtet? 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat 
De bør ikke være valgbare  
Annet, spesifiser 

De bør være valgbare som folkevalgte, med unntak av ansatte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets sekretariat 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

35: Andre merknader til Kirkemøtets sammensetning?  

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

11.  Kirkerådet 

36: Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?  

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

37: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

38: Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke 
avvikles?  

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag)  
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet  
3. På annet hvis; spesifiser 

Ingen merknad 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

39: Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?  

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret  
Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

Del 4. Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling 

  12. Om relasjon til kommunene 

40: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle  
en god relasjon mellom kirke og kommune?   
       (1 = uviktig, 5= veldig viktig) 

 

 

a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 
forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og 
kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet. 

Vet ikke 

b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

c. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være 
sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 

Vet ikke 

d. Annet; spesifiser i fritekst 

Vi ynskjer ikkje prostifellesråd. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  13.  En ny prostistruktur 

41: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene  
som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.  
        (1 = veldig irrelevant, 5= veldig relevant)  

Medlemsstørrelse 3 Antall sokn Vet ikke 

Geografisk størrelse Vet ikke Antall prostier i bispedømmet Vet ikke 

Identitet/naturlig område 2 Antall kommuner Vet ikke 

Kjente strukturer  
i kirken og samfunnet 

2 Andre særlige hensyn  
(ivaretakelse av samisk kirkeliv, stor-
byene, nylig sammenslåtte kommuner) 

Vet ikke 

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges? 

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

42: I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifellesråd? 

Svært lite hensiktsmessig 

Ledende spørsmål, vanskeleg å svare på. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

43: Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt 
arbeidsgiverorgan? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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  14.  Samisk kirkeliv 

44: Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene 
som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?  

Ingen merknad 

Vi ynskjer ikkje prostifellesråd. Dette seier seg sjølv. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

45: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? 

Ingen kommentar 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

46: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? 

Vi ynskjer ikkje organ på prostinivå. 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

47: Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?  

 

Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 

 

 15.  Andre innspill eller synspunkter 

48: Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken om kirkelig organisering 
kan de skrives her   

Vi synes denne rapporten bær preg av ledande spørsmål og det vert lagt premissar til grunn 
som om det nye prostifellesrådet alt var godt tablert. På denne måten virker ikkje desse 
spørsmåla som ein evaluering. 
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Er uttalelsen enstemmig eller deler høringsinstansen seg i dette spørsmålet? Ja 
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