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HØYRINGSSPØRSMÅL TIL KYRKJELEGE 
HØYRINGSINSTANSAR  
Dette word-dokumentet er meint som eit verkty i sakshandsaming i kyrkjelege rådsorgan. Det er 

IKKJE høve til å sende inn høyringssvar i dokument-format.  

ALLE SVAR MÅ BLI FYLT UT I ELEKTRONISK SVARSKJEMA av ein person: 

https://surveys.enalyzer.com?pid=dimb3n6f  

Dei 48 spørsmåla i dette dokumentet er dei same som i høyringsnotatet, og dei same som i det 

elektroniske svarskjemaet.  

Innleiiande spørsmål 
01. Namn på høyringsinstans 

02. Type hørringsinstans 

a. Sokneråd 

For sokneråd: 

Kor mange medlemmer i soknet?  

0-2000 / 2 001-10 000 / Over 10 001 

b. Fellesråd 

For sokneråd og fellesråd: 

Kva bispedømme / kva prosti 

Kor mange sokn er det i fellesrådsområdet? 

Kor mange tilsette er det i fellesrådet (heiltids- og deltidsstillingar)? 

Kor mange prestar har sin tenestestad i sokn i fellesrådsområdet? 

c. Arbeidstakarorganisasjon 

d. Arbeidsgjevarorganisasjon 

e. Verneteneste 

f. Utdanningsinstitusjon 

g. Forskingsinstitusjon 

h. Barne- og ungdomsorganisasjon 

i. Interesseorganisasjon 

j. Valliste 

k. Enkeltperson 

l. Andre, spesifiser 

03. Kontaktperson hjå høyringsinstansen [Namn / Stilling/verv / E-post-adresse] 
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VEDTAK  sak 36/21   

Høyringsspørsmål til forslaga frå utvalet                

Del 1. Etablering av prostifellesråd og dagleg leiing 

1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgjevarorgan 
Kyrkjerådet ynskjer å få høyringsinstansane sitt synspunkt på «grepet» med å etablere 

kommuneoverskridande prostifellesråd til erstatning for dagens kyrkjelege fellesråd, der 

prostifellesråda vil vere arbeidsgjevar for både dagens fellesrådstilsette og kyrkjelydsprestane.: 

04. Kva er fordelar og mogelegheiter med å etablere eit felles kyrkjeleg organ på eit justert 

prostinivå der dette prostifellesrådet skal vere arbeidsgjevarorgan for alle dei som arbeider 

lokalt?  

Fleire tilsette gjev folk med kompetanse på ulike område.  

Soknet slepp å nytta kommunal kompetanse og tenester.  

Lønsforhandlingar og kontakt med fagforeiningar vert enklare og ryddigare.  

 

05. Kva er ulemper og risiko med å etablere felles kyrkjeleg organ på prostinivå der dette 

prostifellesrådet skal vere arbeidsgjevar for alle dei som arbeider lokalt?  

Dette svaret avheng av kor mykje av arbeidsgjevaransvaret som vert delegert til sokna. Ei 

flytting av heile arbeidsgjevaransvaret, vil ta styringsrett frå sokna.  

*Det kan verta større avstand frå tilsett til arbeidsgjevar og større terskel for å ta kontakt.  

*Arbeidsgjevar kan ha mindre kjennskap til korleis arbeidsmiljø og tilsette fungerer.  

*Det er viktig at soknet sjølv har rettar til å vurdera kva stillingar som trengst og kven som skal 

tilsetjast. 

 

06. Kva tiltak kan setjast i verk for å redusere eventuelle uheldige konsekvensar ved å etablere 

kommuneoverskridande prostifellesråd?  

* Soknet må ha ein dagleg leiar og må ha delegert arbeidsgjevaransvar. 

* Rettar for soknet i tilsetjingssaker må vera sikra. (Jmf. pkt.   tenestemodellen) 

* Ein treng retningsliner for kommunesamarbeid og løyving av kommunale midlar.  

* Prostistorleiken må justerast. 

 

07. Andre innspel eller synspunkt på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgjevarorgan 

for alle dei som arbeider lokalt i kyrkja, og til erstatning for dagens kyrkjelege fellesråd?  

* Det bør vera eit tenesteorgan/tenestekontor meir enn eit styringsorgan på prostinivå. Mest 

mogeleg av ansvar og rettar bør liggja hos sokna. Men det kan liggja økonomikontor, 

personalkontor, kompetanse på bygg og gravplassar i prostiet, slik at sokna kan henta hjelp 

og tenester der i staden for hjå kommunen eller private, slik det ofte er no.  

* Det kan fort verta veldig store råd og store avstandar – I vårt prosti er me 25 sokn og 7 

kommunar. Det er om lag  20 mil frå Eksingedalen til Røldal. Ein treng justera prostistorleiken 

og kanskje også talet på sokn.  

* Maktfordelinga kan verta skeiv om kvart sokn skal ha ein representant. Soknet med 120 

medlemer får då like stor makt som dei med fleire tusen. Er det eit eitt-sokns kommune, vil 

den kommunale representanten få like stor makt som den kyrkjelege om han skal i rådet med 

stemmerett. Då misser soknet makt til kommunen i høve til tidlegare.  

* Det er stor skilnad på by-område og distriktskommunar.  
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Medlemmene i utvalet har lagt vekt på ulike omsyn når dei anbefalar modell for 

arbeidsgjevarorganisering på prostinivå, og utvalet er difor delt i anbefalinga. Moment som har 

vore vektlagt er mellom anna kor gjennomførleg modellen er, om den er eigna til å nå målet om 

at kyrkja skal «henge godt saman lokalt, regionalt og nasjonalt», om den gjev auka mogelegheit 

for strategisk leiing av kyrkja si verksemd lokalt og om den kan bidra til å nå målet om at Den 

norske kyrkja skal vere ein attraktiv arbeidsplass med god leiing. Med omsyn til desse momenta 

og dykkar erfaringar: 

 

08. Kva modell for arbeidsgjevarorganisering er å anbefale? [Modell 1 / Modell 2 / Modell 3] 

Grunngjev kvifor og spesifiser gjerne kva mål de har lagt mest vekt på (sjå avsnitt 2.3 og 

kapittel 9 i rapporten) 

Her er uferdige modellar – med mange uavklarte spørsmål - kva inneber dei eigentleg? Kva 

er det me eigentleg seier ja til når me går for ein modell her? 

Me vel oss ein slags Modell 1 – men som me alt har vore inne på: me ynskjer eit 

tenestekontor heller enn eit nytt styringsorgan. Me ynskjer ikkje at dette organet skal ha makt 

til å bestemma alt om bygg og tilsette. Me ynskjer å behalda retten til å tilsetja folk i soknet. 

Modellen er også avhengig av at prostigrensene og soknegrensene vert justerte. Prostia er 

uhandterleg store, maktfordelinga kan verta skeiv og nokre av sokna er svært små til å vera 

eigne styringseiningar. 

 

09. Har høyringsinstansen synspunkt på korleis tilsetjingar bør gå føre seg? 

Soknerådet bør sjølv få bestemma kven som skal arbeida i soknet.  Prostiet kan ha ein 

representant i tilsetjingsutvalet og ha hand om det praktiske.  

 

10. I dagens modell er det to arbeidsgjevarlinjer og Kyrkjemøtet har vedteke mål om ei felles 

arbeidsgjevarlinje. Kyrkjerådet ynskjer å høyre følgjande:  

a. Finst det ein betre modell for å nå målet om ei arbeidsgjevarlinje enn forslaga som er 

presentert i denne høyringa? I så fall, grunngjev og skildre dette [fritekst]. 

Samnanger har også i høyring i 2015 gjeve uttrykk for at dei ynskjer ein 

tenestemodell som ikkje flyttar makta lenger vekk frå sokna, men som har eit 

tenestekontor i kvart prosti. Dette kan heva kompetansen til sokna og letta arbeidet til 

kyrkjeverjer i små kommunar som må ha greie på svært mange arbeidsområde.  

Men også denne modellen er avhengig av at prostia ikkje vert for store og sokna ikkje 

vert for små.  

Om tenestemodellen  

 Me ynskjer eit prostikontor som kan fungera som eit tenestekontor for dei ulike sokna. Her kan me ha eit 

kompetansesenter, der me hentar tenester og fagkompetanse. Me kan ha felles økonomikontor, 

personalkontor, og folk med kompetanse på bygg og vedlikehald. Det bør også vera teologisk 

leiarkompetanse på dette nivået, for å kunna stetta prestane sitt behov for rettleiing og støtte og hjelpa 

sokna med kyrkje- og gudstenesteplanlegging. Kyrkjegardane kan også verta drifta frå dette kontoret, med 

personale som er ekspertar på dette. Prostistyret skal vera eit samarbeidsorgan for sokna og ha overordna 

arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i sokna. (Klagesaker, meklingar, kompetanse på 

arbeidsgjevarspørsmål) 

Samstundes vil me behalda det lokale sjølvstyret i stor grad. Flest mogeleg ressursar må tilførast 

soknet, der kyrkja sitt eigentlege oppdrag skal utførast. Det gjeld både økonomi og personell! 

Soknerådet må framleis ha råderett over økonomien, men kan betala tilskot til prostiet for ulike 

tenester. 
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b.  

Ynskjer de å oppretthalde dagens ordning med to arbeidsgjevarlinjer, med eventuelle 

justeringar, på tross av Kyrkjemøtet sitt vedtak om éi arbeidsgjevarlinje? [Ja / Nei / 

Dersom ja, grunngjev svaret]. Nei 

 

2. Dagleg leiing i prostifellesrådet 
11. Utvalet har lagt vekt på ulike omsyn når dei anbefalar modell for dagleg leiing. Moment som 

har blitt vektlagt er mellom anna om modellen gjev auka mogelgheit for strategisk leiing av 

kyrkja si verksemd lokalt og om modellen bidret il målet om å vere ein attraktiv arbeidsplass 

Tenestemodellen 

Rådgjevande organ Tilsyn Juridiske organ Oppgåver 

 

Kyrkjerådet  

Kyrkjestyre 

(Kyrkjemøtet) 

Indirekte valde frå 

prostistyra og tilsette 

 

Øvste leiing i kyrkja. 

Felles reglar, retningsliner for DNK.  

Vedtak i lærespørsmål, liturgi osb. for 

heile DNK 

Samisk kyrkjeråd  

Mellomkyrkjeleg 

råd 

 

Bisperådet 

(bispemøtet) 

 

 

 

Partssamansette 

utval 

Biskop  

m.  

bispe-

kontor 

Prost 

Tilsyn 

Råd  

Rettleiing 

Kurs 

 

Medverka til 

tilsetjingar i 

vigsla 

stillingar 

Prostistyre 

Indirekte valde  

frå sokneråda  

og tilsette 

Lønnskontor for sokna 

Økonomikontor for sokna 

Kompetansesenter for sokna 

Samarbeidsorgan for sokna 

Overta nokre av oppgåvene bispedømet 

har i dag. 

  

Soknemøte 

 

Sokneråd 

Direkte valde 

Arbeidsgjevaransvar for tilsette i soknet 

Ansvar for gudstenesteliv  

                 og kyrkjelydsarbeid i soknet 

Budsjettansvar  

Rett til å tilsetja og laga stillingsinstruksar  

Tilsyn med bygningar 

Kontakt med kommunen 

Utval /nemnder 
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med god leiing. Med omsyn til desse momenta og dykkar erfaringar: Kva modell for dagleg 

leiing er i sum å føretrekke?  [Modell 1 / Modell 2 / Modell 3] [Grunngje kvifor og spesifiser 

gjerne kva mål de har lagt mest vekt på (sjå avsnitt 2.3 og kapittel 9 i rapporten) [fritekst]]. 

 Me meinar dette spørsmålet er vanskeleg å svara på før ein veit kva styrings-modell som vert 

vald. Skal me velja, går me for Modell to . Me treng EI leiing også av prostikontoret. I 

«tenestemodellen» vil denne leiaren ha ansvar for tenestekontoret for heile prostiet og vera 

klageinstans og rådgjevar for soknekontora.  

12. Finst det andre og betre modellar for dagleg leiing som er å føretrekke? Forklar kva og korleis 

den føreslegne modellen på ein betre måte svarar ut måla for abeidet [fritekst].  

13. Kva nasjonale krav til kvalifikasjonar bør det bli stilt til den dagelge leiaren? [Alternativ 1: Det 

er tilstrekkeleg at dagleg leiar er medlem og har eit engasjement for kyrkja sin bodskap / Det 

må bli stilt nasjonale krav i tillegg til dei som er sett opp i alternativ / Har de andre synspunkt 

på nasjonale krav? [Fritekst]]. 

Kompetanse er viktig, men praksis og menneskesyn må telja med, ikkje berre utdanning.  

14. Müller-Nilssen-utvalet har nytta omgrepa «kyrkjeverje» og «prost», men har poengtert at 

desse kan få nytt innhald og nye titlar. Gjeve at innhaldet vil bli noko endra, bør desse at 

titlane bli vidareført i ny organisering, eller bør dei bli endra?  

Titlane betyr ikkje så mykje, - det går an å gje gamle titlar nytt innhald.  

 

Del 2. Oppgåver og ansvar på dei ulike nivåa 

3. Biskopen si rolle 

 
15. Gjeve at arbeidsgjevaroppgåvene vert samla i prostifellesrådet, kva bør bli gjort for å styrke 

biskopen sitt tilsynsansvar overfor sokn, tilsette og råd? [Fritekst] 

Delegera noko tilsynsansvar til prosten. 

Alt etter kva slags arbeidsgjevarmodell som blir valt, kva slags verkemiddel bør biskopen ha 

for å ivareta si leiar- og tilsynsrolle?  

Prostevisitasar som rapporterer til biskopen slik at det vert oftare vitjing i kyrkjelydane. 

«Behovsprøvde» bispevisitasar.  

16. Gjeve at arbeidsgjevarmodell 2 blir valgt, der dei som arbeider lokalt blir tilsett i RDNK, bør 

biskopen ha eit sjølvstendig arbeidsgjevaransvar, eller bør biskopen si tilsynsrolle vere 

frikopla frå arbeidsgjevaransvaret? Grunngjeving i fritekst]. 

Biskopen si tilsynsrolle bør bli frikopla frå arbeidsgjevaransvaret. Dette ansvaret bør liggja 

nærare sokna. 

17. Kva slags oppgåver meiner høyringsinstansen det er viktig at biskopen tek hand om? 

Lærespørsmål, ordinasjon, tilsyn med det åndelege livet i kyrkjelydane, rådgjeving for tilsette. 

18. Er høyringsinstansen einig eller ueinig i følgjande tiltak? [Heilt ueinig/litt ueining/verken 

eller/litt einig/heilt einig. Grunngje [Fritekst]].  

I. Det må bli etablert ein tydeleg samanheng mellom biskopen, prosten og den øvrige 

leiinga i prostiet som legg til rette for samarbeid og samhandling innan bispedømet, 

gjennom faste møtepunkt gjennom året. Heilt einig 

II. Biskopen må sikrast ein fagleg kompetent stab. Heilt einig 
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III. Biskopen må sikrast ei rolle i tilsetjingssaker Litt ueinig. Kan ha uttalerett i 

prestetilsetjingar/ medlem i tilsetjingsutval. 

IV. Biskopen må kunne kalle inn alle kyrkjelege medarbeidarar til fagsamlingar og 

kompetansehevande tiltak Heilt einig 

V. Det bør vere korte prostivisitasar for å sikre biskopen dei nødvendige verkemiddel til å 

utøve tilsynsansvaret på ein god måte. Heilt einig 

4. Bispedømeråda sine oppgaver 

 
19. Kva bør vere dei sentrale oppgåvene for bispedømerådet?  

Bindeledd mellom kyrkjemøtet og bispedømet.  

Planleggja og arrangera opplæring og inspirasjons-samlingar for alle tilsette og frivillige i 

bispedømet.  

5.  

Oppgåver og ansvar for nytt folkevald organ – 

prostifellesrådet  
20. Bør prostifellesrådet ha føremålsbestemming som utvalet foreslår? Ja 

21. Müller-Nilssen-utvalet har brukt «prostifellesråd» som namn på nytt folkevald organ. Er dette 

eit godt namn, eller er det andre forslag? Ja, det er eit brukande namn. Ein kan også nytta det 

enklare «Prostiråd». Eit råd vil uansett vera «felles», så det leddet er unødvendig.  

(Kunne ikkje koma med alternativ om ein svarte ja) 

Nei, prostifellesråd er eit brukande namn. Men ein kan heller nytta det enklare «Prostiråd». Eit 

råd vil uansett vera «felles», så det leddet er unødvendig 

6. Oppgåver og ansvar for soknerådet 
22. Bør soknerådet få eit ansvar for gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar, 

dvs. det ansvaret som ikkje er avgrensa av forordninga til biskopen, liturgiske bestemmingar 

frå Kyrkjemøtet og presten sin sjølvstende, gjeve av ordinasjonen? Ja, det er viktig at soknet 

har eigarskap til sine eigne gudstenester. 

23. Bør soknerådet si rolle i tilsetjingar av dei som arbeider i soknet bli tydeliggjort og nedfelt i 

kyrkjeordninga eller i anna kyrkjeleg regelverk? Ja, Kyrkjelyden kjenner best til kva behov dei 

har og korleis staben er samansett og fungerer.  

24. Er det oppgåver i dag som blir gjort av fellesrådet som heller bør ligge til soknerådet? 

Tilsetjingar i soknet. Prioritera vedlikehaldsmidlar frå kommunen.  

Og motsett: Oppgåver som i dag ligg til sokneråda som bør ligge hos prostifellesrådet? Ingen 

kommentar 

  

7. Prostimøte 

 
25. Er det tenleg å opprette eit årleg prostimøte? 

Ja, som et rådgjevande organ for prostifellesrådet innanfor m.a. strategi og satsingar i 

prostiet. 
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Del 3. Kyrkjeleg demokrati, val og samansetning 
Trussamfunnslova sitt kapittel 3 har som føreål å legge til rette for at Den norske kyrkja forblir ei 

landsdekkande og demokratisk evangelisk-luthersk folkekyrkje. Dette er i samsvar med Den 

norske kyrkja si sjølvforståing, slik den er uttrykt av Kyrkjemøtet. Eitkvart medlem i Den norske 

kyrkja som fyller 15 år innan utgangen av valåret, har røysterett i kyrkjelege val. I denne delen er 

spørsmål knytta til kyrkjeleg demokrati, valordningar og samansetninga av kyrkjelege organ 

samla. 

8. Soknerådet og prostifellesrådet 
26. Utvalet har vurdert korleis prostifellesrådet bør veljast, og foreslår at prostifellesrådet blir valt 

av sokneråda. Er høyringsinstansen einig i dette? Einig 

27. Utvalet foreslår ein representant frå kvart sokneråd i prostifellesrådet. Uenig 

Ikkje slik sokna og prostia er no. Då må prostia verta mindre og sokna verta større. Likevel 

kan det verta svært urettferdig representasjon, då sokn med mange og få medlemer får like 

mange i rådet. Kva med kommunal representant? Ein frå kommunen og ein frå soknet gjev 

større makt til kommunane i høve til slik det er no. (t.d.v. eitt sokns kommune) 

28. Bør det vere kommunal representasjon i prostifellesrådet? 

Ja, med møte- og talerett i saker som gjeld deira kommune. Ikkje stemmerett av di dei då får 

altfor stor makt i høve til sokna. Jmf. pkt. 27 

29. Har høyringsinstansen andre synspunkt på soknerådets og prostifellesrådets samansetning?  

Vårt prosti har no 25 sokn. Det vert ei svært stort råd sjølv om alle sokna berre skal ha ein 

representant kvar. Har dei det, vert det ein svært ujamn representasjon. Det minste soknet 

har litt over hundre medlemer og det største fleire tusen. 

9. Bispedømerådet 
30. Kva samansetning av bispedømerådet bør veljast?  

Alternativ 2: Eit prostifellesrådsmedlem frå kvart prostifellesråd  

 

10. Kyrkjemøtet 
31. Bør talet på Kyrkjemøte-medlemmar frå kvart bispedøme fastsetjast (vektast) relativt til 

medlemstal i bispedømet? NEI Ikkje berre – det må også vera ein distrikts-faktor her, slik at 

ikkje dei folketette områda får for stor makt.  

32. Bør ordninga med val av prest til Kyrkjemøtet bli avvikla? Nei. Det er viktig at prestane også 

er representerte på kyrkjemøtet. 

33. Bør ordninga med val av lek kyrkjeleg tilsett til Kyrkjemøtet bli avvikla?  Nei. Det er viktig at 

lek tilsette også er representerte på kyrkjemøtet. 

34. Viss ordninga med val av prest og/eller lek kyrkjeleg tilsett blir avvikla, i kva grad bør prestar 

og leke kyrkjeleg tilsette vere valføre til Kyrkjemøtet? [Dei bør vere valføre som folkevalde, 

med unnatak av tilsette på bispedømekontora og i Kyrkjerådet sitt sekretariat / Dei bør ikkje 

vere valbare / Anna, spesifiser].  

35. Andre merknader til Kyrkjemøtet si samansetning? 

Det er viktig at kyrkjemøtet best mogeleg representerer kyrkjelydane. Difor bør medlemene 

veljast frå prostiråda som igjen vert valde frå sokneråda. Sokneråda har direkteval. Det bør 

også veljast representantar frå prestar og lek tilsette.  
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11. Kyrkjerådet 
36. Korleis bør Kyrkjerådet veljast hvis det er fleire lister i Kyrkjemøtet?  

Me ynskjer ikkje kyrkjemøte vald etter lister. Sjå pkt. 35. 

[Fleirtallsval / Førehaldsval (listeval) / Avtaleval / Avtaleval viss gruppene blir samde. Viss 

ikkje: førhaldsval / Ei anna ordning. Forklar i fritekst]. 

37. Korleis bør Kyrkjerådet vere sett saman, viss ordninga med val av prest og lek kyrkjeleg tilsett 

til Kyrkjemøtet blir avvikla? Me ynskjer ikkje avvikla ordninga.  

38. Korleis bør Kyrkjerådet vere sett saman, viss ordninga med val av prest og lek kyrkjeleg tilsett 

ikkje blir avvikla? [1. Av leiar, elleve folkevalde medlemer, fire prestar, ein lek kyrkjeleg tilsett 

og preses i Bispemøtet (som i dag)  

39. Kva alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kyrkjerådet bør nyttast? 

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på vallistene. 

 

Del 4. Relasjon til kommunane og ny prostiinndeling 
 

12. Om relasjon til kommunane 
Dersom Kyrkjemøtet vedtek ei ordning med prostifellesråd; 

40. Kva for nokre av tiltaka som er nemnt nedanfor er viktige for å halde ved lag ein god relasjon 

mellom kyrkje og kommune? (For kvart alternativ: Svar på ein skala frå 1-5, der 5 er veldig 

viktig, medan 1 er heilt uviktig) 

a. Dette avheng av at ein har delegert ansvar for budsjett til prostifellesrådet. 

Vidareføre en ein til ein-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i samband 

med budsjettprosessar og anna samarbeid mellom kyrkje og kommune, slik det i 

dag er det mellom kommunane og fellesrådet.  

b. 5. Skilje mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunane kan vere 

sikre på at investeringar som kommunen gjer kjem kommunen til gode. 

c. Styrkje kyrkja si rolle som aktør i samskaping for kommunane, (?) ved å skape nye 

tilbod saman og samarbeide om eksisterande prosjekt.  

d. Anna; spesifiser i fritekst. 

Me ynskjer ikkje delegera budsjettansvar til prostifellesrådet. Når det gjeld tilhøve 

mellom kommune og eit evt. prostifellesråd, er me avhengige av at kommunane 

betaler for tilsette og vedlikehald i sin kommune. Me kan vanskeleg sjå at 

kommunane kjem til å løyva midlar til eit stort prosti, utan at midlane er knytt opp 

mot deira kommune. Det enklaste då, er at budsjettansvaret sit i soknet (el. 

kommunen). Kvart sokn kan få hjelp til å vurdera og kostnadsrekna vedlikehald og 

så spela det inn der midlane kjem frå. Skal budsjettansvar og midlar liggja i 

prostiet, må dei koma ovanfrå, ikkje frå kommunane.  

13. Ein ny prostistruktur 
41. I kva grad meiner de at utvalet har peika på dei relevante omsyna som det bør leggast vekt 

på ved fastsetting av nye prostigrenser. Svar på ein skala frå 1-5 der 5 er veldig relevant 

medan 1 er veldig irrelevant. Er det eventuelt andre omsyn som bør leggast vekt på? 5 
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42. I kva grad opplever de dagens prostigrenser som føremålstenlege for etablering av 

prostifellesråd? Svært lite føremålstenlege.  Altfor store avstandar , 25 sokn og 7 kommunar. 

Over 20 mil frå ein ende til ein annan. 

43. Andre synspunkt på prostistrukturen, til dømes kva som er ein eigna storleik på eit nytt 

arbeidsgjevarorgan? Me ynskjer tenestemodell med overordna arbeidsgjevaransvar hjå 

prostikontoret. Dette har me omtala tidlegare. 

 

14. Samisk kirkeliv 
ikkje aktuelt her 
 

44. Bør det veljast ein eigen samisk representant i prostifellesrådet i dei prostia som har minst eitt 

sokn som ligg i forvaltningsområdet for samisk språk? [Ja / Nei / Grunngjeving] 

45. Korleis kan ein ta vare på samisk kyrkjeliv i ny kyrkjeleg organisering på lokalt nivå? [fritekst] 

46. Korleis kan ein ta vare på samisk kyrkjeliv i ny kyrkjeleg organisering med folkevalt organ på 

prostinivå? [fritekst] 

47. Korleis kan ein ta vare på samisk kyrkjeliv i ny kyrkjeleg organisering på nasjonalt nivå? 

[fritekst] 

 

15. Andre innspel eller synspunkt 
48. Viss de har andre innspel eller synspunkt til rapporten eller saka om kyrkjeleg organisering 

kan de skrive det her [fritekst] 

Reint generelt synest me det er vanskeleg å ta stilling til dei ulike modellane, når det er så mykje 

som er uavklart. Me ynskjer at større einingar skal vera med å gje sokna betre kompetanse, men 

me ynskjer ikkje at styringsretten skal takast frå sokna og flyttast høgare opp. Me ynskjer ikkje ei 

sentralisert kyrkje, og alle modellane her vil kunna føra til sentralisering om ein flyttar 

avgjerdsmynde oppover, tek ifrå sokna retten til å tilsetja medarbeidarane sine, bestemma kva 

vedlikehaldsmidlar skal nyttas til og sjølv prioritera innkjøp.  

Me er redde for at å flytta alle «fellesrådssaker» opp på prostinivå, vil føra til vanskelege tilhøve til 

kommunane og mindre midlar til kyrkja. Det ligg ikkje inne noko modell for korleis dette 

samarbeidet skal fungera om prostiet skal bestemma over midlane og kommunen løyva dei. 

Korleis kan me velja ein slik modell utan at dette er avklart? 

Me ynskjer difor igjen å peika på ein modell med tenestekontor på prostinivå og framleis reell 

makt i sokna der det meste av kyrkjeleg arbeid går føre seg. Me meiner ein slik modell, vil kunna 

gjera at sokna får nytta seg av fagkunnskap i prostiet til å fungera betre og ta betre vare på 

personell, bygg og gravplassar. Dette vil minka konfliktnivået i kyrkja og frigjera tid og krefter til å 

kunna konsentrera seg om kyrkjelydsarbeid / det åndelege livet i soknet. 

Døme:  

Byggekspertar frå prostiet kjem og gjer vurderingar av vedlikehalds-behov på ei kyrkje. Soknet 

brukar dokumentasjonen til å skaffa midlar til arbeidet hjå kommunen.  Byggekspertane tek seg 

av anbuds-prosessen og held oppsyn med sjølve vedlikehaldsarbeidet. Byggekspertane tek 

avgjerder undervegs i samråd med dagleg leiar i prostiet. Byggekspertane lagrar rapport om 

arbeidet i kyrkjebyggdatabasen. Soknet betaler rekninga for arbeidet.   
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