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Særutskrift - Sak 32/2021 Høring: «Ny kirkelig organisering» 
En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra hvert menighetsråd har utarbeidet et forslag 

til høring angående ny kirkelig organisering. Dokumentet var vedlagt møteinnkallingen: 

- Menighetsrådet står fritt til å bruke dokumentet slik de ønsker. 

- Vedtak skal gjøres i hvert menighetsråd, og svarene kan endres etter de ønsker hvert 

menighetsråd kommer frem til under sin behandling. 

- Høringsfristen er 1.12.2021 

I møte 19.mai under sak 16/2021 Ny kirkelig organisering gjorde menighetsrådet følgende 
vedtak: Menighetsrådet tar saken til orientering, og setter ned et arbeidsutvalg som 
forbereder høringsarbeidet. Utvalget består av Hans Lauvstad, Tormod Sikkeland og Arve 
Bergdal. 
Dette arbeidsutvalget la frem et alternativt forlag til høringsuttalelse. (utsendt 10.11.21) 
 
Uttalelsene ble behandlet i møte. Alternativet fra menighetens arbeidsutvalg, med noen 
endringsforslag, fikk rådets enstemmige  
tilslutning.  
 
 
VEDTAK: Kristiansund menighetsråd avviser prostifellesrådsmodellen som grunnlag for 
kirkelig organisering. 
 
De viktigste årsakene til avvisning er: 

1. Modellen svekker grunnenheten, soknet, som har gjennomføringsansvaret for å 
«vekke og nære det kristelige livet» i soknet. 

2. Modellen er byråkratiserende. Det nye nivået må bygges opp med nødvendige fag- og 
kontorfunksjoner. Et ekstra ledd mellom grunnenheten og sentralnivået. 

3. Et ekstra forvaltningsnivå. Lenger tjenestevei. I samfunnet ellers prøver en å redusere 
antall forvaltningsnivå. 

4. Vil øke administrasjonen og administrasjonskostnadene. Tidligere nivå består, vi må 
regne med at det nye nivået må bygges opp uten vesentlig utvida rammer. 

5. Vil virke sentraliserende. Lenger vi fra grunnenhet til beslutning. Lenger vei fra 
gjennomføringsinstans til de som fordeler ressursene. 

6. Vil svekke forholdet til kommunene og dermed også deres vilje til å være med på 
finansiering av kirka. 

7. Hovedargumentet: Modellen er ikke innretta på om den har evne til å oppfylle 
hovedoppgave som kirke. 
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Dersom Kirkerådet kommer med nye høringer om kirkeorganisering, ber vi om at følgende 
forutsetninger blir lagt til grunn slik at resultatet blir: 
 

– Ei kirke som blir organisert ut fra evne til å vekke og nære det kristelige livet i 
menighetene og kirka. 

– Som ikke fører til etablering av nye forvaltningsnivå. 
– Som styrker grunnenheten soknet og lokalnivået ellers. 
– Som gir forståelig, logisk og gjennomarbeidd svar på daglig ledelse på lokalnivå. 
– Som har ei gjennomgående arbeidsgiverlinje. 

 
I tillegg må Kirkerådet snarest sette i gang opplegg for utdanning av daglige ledere på 
lokalnivået. 
 


