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Høringssvar: Müller-Nilssen-utvalgets utredning – Samhandling i 

en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering. 
 

NYTT FOLKEVALGT ORGAN - PROSTIFELLESRÅDET 

Fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? (fritekstsvar) 
Tradisjonelle stordriftsfordeler: Større fagmiljøer, redusert sårbarhet (flere ansatte, flere 
heltidsansatte), enklere å rekruttere medarbeidere, økt profesjonalitet, mer mangfold, en 
mer offensiv organisasjon f.eks. i forhold til digitalisering, bedre utnytting av ressursene. 
Innsparinger ved mer rasjonell drift, blant annet reduserte husleieutgifter.  
 
En mer funksjonell organisering ved at alle som arbeider lokalt er ansatt i samme 
organisasjon, felles styring og felles prioritering.   
 
Ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? (fritekstsvar) 
De som «arbeider lokalt» er soknepresten, kirketjenerne, kantor, diakon og 
menighetspedagog. 
Tradisjonelle stordriftsulemper: Stor avstand (fysisk og mentalt) mellom de som styrer/leder 
organisasjonen og de som arbeider lokalt, mindre lokalkunnskap, større avstand mellom 
kirke og kommune, større avstand mellom kirken og frivilligheten på lokalt nivå. 
 
Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? (fritekstsvar) 
Innledningsvis noen spørsmål som følger kommunens tilbakemelding til Kirkerådet:  
Hvor skal de som arbeider lokalt ha sin base/sitt oppmøtested? 
Fra Kirkerådets side (i høringsbrevet) framheves tre sentrale punkter fra arbeidet, ett av dem 
er «Soknene skal bestå og virksomheten i soknet skal styrkes». Menighetsrådet (to i Øyer 
kommune) opptrer på vegne av soknet «når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov». 
Hvilke rammebetingelser skal menighetsrådet ha? Vil det bli behov for å profesjonalisere 
menighetsrådene?   
Det vil ikke bli noe organ på kommunenivå – Vil det oppstå behov for lokal samordning 
mellom menighetsrådene i en kommune, utover det som naturlig vil høre prostifellesrådet 
til? KD er kjent med at det i Øyer i dag er sju fellesutvalg for de to menighetsrådene, i tillegg 
til menighetsbladet (Klokkeklang). 
 
Det er viktig å prøve å løse utfordringene innenfor den lovbestemte strukturen. Slik KD ser 
det ligger muligens noe av svaret på Kirkerådets spørsmål i menighetsrådene. Det er 
imidlertid vanskelig å mene noe om dette i og med at det ikke er opplyst på hvilke måter 
«virksomheten i soknet skal styrkes».   
 
Når det gjelder gravplassforvaltningen er det fra 01.01.2021 åpnet for at kommunene kan ta 
over forvaltningen av gravplassene hvis de ønsker (Gravplassloven § 23). Dette kan jo bli mer 
aktuelt ved etablering av prostifellesråd.    
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Øvrige lokale funksjoner er støttefunksjoner overfor innbyggere i ulike livssituasjoner. Det er 
mulig disse kan knyttes tettere til aktuelle kommunale tjenesteenheter, dette kan imidlertid 
være vanskelig uten at det skapes et inntrykk av at kommunen ikke opptrer livssynsnøytralt.   
 
Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune (For hvert alternativ: Svar på en 
skala fra 1 – 5, der 5 er veldig viktig, mens 1 er helt uviktig) 

✓ Videreføre en en-til-en-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det er i 
dag mellom kommunene og fellesrådet. Svar 5, KD legger til grunn videreføring av 
dagens finansieringsordning dvs kirken finansieres delvis gjennom kommunens 
rammetilskudd  

✓ Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Svar 5. I kommunen skal det 
skilles mellom drifts- og investeringsbudsjett (forskriftsbestemt). Det er naturlig at 
den nye enheten har ett samlet driftsbudsjett og et investeringsbudsjett for hver av 
kommunene som inngår i enheten 

✓ Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene. Svar 5. Kommunene 
trenger alle gode krefter for å møte framtidens utfordringer, det vises spesielt til den 
demografiske utviklingen. Dette vil også bygge opp under kirkens legitimitet i 
befolkningen. 

✓ Annet, spesifiser. Ingen ytterligere kommentar. 
 
Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene?  

✓ Ja, med full stemmerett  
✓ Ja, men begrenset stemmerett = Forslag til svar, se kommentar nedenfor  
✓ Ja, tale- og forslagsrett 
✓ Nei 

 
Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger, herunder 
forutsetninger og premisser for at dere som kommuner har tillit til at et 
kommuneovergripende organ kan forvalte de kommunale tilskuddene til Den norske 
kirkes virksomhet på en god måte. (fritekstsvar) 
Når det gjelder kommunal representasjon i prostifellesrådene foreslår KD «Ja, men 
begrenset stemmerett». Med dagens struktur er det 17 sogn og 5 kommuner i prostiet. Hvor 
stort bør/kan rådet være for å fungere optimalt? Desto større, desto flere beslutninger bør 
delegeres til daglig leder av prostifellesrådet. De kommunale representantene bør ha 
stemmerett i økonomiske og administrative saker, ikke i intern-kirkelige saker.  
 
KD legger til grunn at finansiering av kirken via kommunens rammetilskudd videreføres. Med 
dette som utgangspunkt er det en forutsetning at det etableres systemer for rapportering 
som viser at de midlene vår kommune overlater til prostifellesrådet, kommer vår kommune 
til gode. For driftsdelen må det utarbeides et mest mulig objektivt kriteriesystem for 
fordeling av utgifter kommunene imellom, det er her kommunene vil forvente effekt av 
stordriftsfordeler. Når det gjelder f.eks. vedlikehold av kirker og kirkegårder må utgiftene 
føres på kostnadssted og «adresseres» til aktuell kommune. Investeringsprosjekter føres 
separat og vedkommer dermed bare aktuell kommune.  
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NY PROSTISTRUKTUR 

I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges 
vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser. Svar på en skala fra 1 – 5 der 5 er veldig 
relevant, men 1 er veldig irrelevant. De hensynene utvalget har pekt på: 
1. Medlemsstørrelse. KD legger til grunn at det menes antall kirkemedlemmer, svaret er 2 
2. Geografisk størrelse. Svar 4 
3. Identitet/naturlig område. Svar 5 
4. Antall sokn. Svar 4 
5. Antall prostier i bispedømmet. Svar 3 
6. Antall kommuner. Svar 4 
7. Kjente strukturer i kirken og samfunnet. Svar 5 
8. Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene, nylig sammenslåtte 

kommuner). Ingen 
 
Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? (fritekstsvar) 
«Kjente strukturer i samfunnet» er viktig, eksempelvis fylkeskommunenes regioninndeling. 
Problemet er at strukturene er ulike for ulike samfunnsområder, det er ikke hensiktsmessig, 
men avhenger av «grep» på nasjonalt nivå. 
 
Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, 
særlig når det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som 
kirken bør ta med seg i vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig 
prostistruktur? (fritekstsvar) 
De tre kommunene i Lillehammer-regionen har etter hvert mange fellesordninger. Dette er 
en hensiktsmessig geografisk størrelse og et naturlig område (identitet). De tre kommunene 
har mange felles møtearenaer, arenaer som eventuelt kan være hensiktsmessige å bruke i 
forhold til utvikling og drift av kirken. 
 

ANDRE INNSPILL 

Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her (fritekstsvar) 
Det hadde vært hensiktsmessig at inndelingen i prostier hadde vært avklart først og at 
høringsinstansene hadde vært kjent med på hvilke måter «virksomheten i soknet skal 
styrkes».   
  
 


