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SAMHANDLING I EN SELVSTENDIG FOLKEKIRKE - NY KIRKELIG ORGANISERING: 
HØRINGSUTTALELSE  
 
 
Vedlegg: 
1. Den norske Kirke – Kirkerådet: Høring om ny kirkelig organisering: Müller-Nilsen-

utvalgets utredning datert 17.06.2021 vedlagt høringsnotat til offentlige 
høringsinstanser. 

2. Høringssvar: Müller-Nilssen-utvalgets utredning – Samhandling i en selvstendig 
folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021. 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Müller-Nilssen-utvalgets samlede sluttrapport (utgangen av mars 2021), se 
kirken.no/kirkeligorganisering. Her ligger det også en informasjonsfilm.  
 
Sammendrag: 
Offentlige høringsinstanser er invitert til å uttale seg om organisering av Den norske kirkes 
virksomhet lokalt. Det gjennomføres en parallell høring internt i Den norske kirke. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta forslag til høringssvar på Müller-
Nilssen-utvalgets utredning – Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig 
organisering, merket KD:01.10.2021.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Høringen handler om organisering av Den norske kirkes virksomhet lokalt. De fleste 
medarbeiderne som arbeider lokalt i kirken er ansatt i det kirkelige fellesrådet, altså på 
kommunenivå. Prestene har sitt ansettelsesforhold på bispedømmenivå og har prosten som 
nærmeste overordnede.  
 
I henhold til den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 2021, er det kirken selv 
som innenfor visse rettslige rammer, beslutter organiseringen. Sentrale rettslige rammer er 
bl.a. at Den norske kirke skal forbli en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk 
folkekirke (§ 10) og at soknet skal bestå som den grunnleggende enheten i Den norske kirke 
som ikke kan løses fra den (§ 11). Menighetsrådet skal opptre på vegne av soknet når ikke 
annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Kirkemøtet kan fastsette at ett eller flere 
organer skal ivareta oppgaver for flere sokn. Kirkemøtet gir nærmere regler om 
oppgavefordeling mellom soknets organer.  
 
Den norske kirke ønsker involvering blant annet fra kommunene for å legge til rette for en 
kirkelig organisering som gir legitimitet for ordningen med offentlig finansiering og som 



samtidig kan bidra til at Den norske kirke kan oppfylle sitt mandat som folkekirke og 
gravplassmyndighet.  
 
Det store «grepet» i Müller-Nilssen-utvalgets rapport er å etablere felles kirkelige organ på 
prostinivå dvs prostifellesråd, til erstatning for dagens kirkelige fellesråd. Disse 
prostifellesrådene skal være arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt i kirken og vil 
normalt ha en struktur på tvers av kommunestrukturen. Kirkerådet ønsker tilbakemeldinger 
på dette forslaget generelt og særlig hvordan det vil påvirke samarbeidet mellom kommune 
og kirke. I tillegg er det noen mer konkrete høringsspørsmål knyttet til utvalgets rapport.  
 
Parallelt med høringen overfor «offentlige høringsinstanser», gjennomføres det en høring 
internt i Den norske kirke.  
 
Forslag til tilbakemelding 
I vedlegg to framgår kommunedirektørens forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-
utvalgets utredning – Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering. I 
høringssvaret er det brukt forkortelsen KD for kommunedirektøren. Der spørsmålet bare 
skal besvares med skår dvs et tall, er det enkelte steder lagt inn en tekst med skrå skrift. 
Dette er å forstå som en forklaring til kommunestyret og følger ikke kommunens uttalelse 
til Den norske Kirke – Kirkerådet. 
 
Med utgangspunkt i at det gjennomføres en egen høring internt i kirken, ser ikke 
kommunedirektøren det naturlig å involvere Øyer og Tretten kirkelige råd formelt i 
kommunens høringsprosess. Det har vært uformell kontakt mellom saksbehandler og 
kirkevergen, saksbehandler har registrert stor grad av enighet om forslaget til høringssvar.    
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til forslag til høringssvar og har ingen ytterligere kommentarer. 
Kommunestyret inviteres til å slutte seg til forslaget til høringssvar. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets utredning – 
Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021.  
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