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Høringsuttalelse fra Domkirken og St. Petri menighetsråd 

 

Domkirken og St. Petri menighet i Stavanger (DP) vil fremme disse synspunktene knyttet til 

ny kirkelig organisering: 

 

- DP mener at kirkerådet på bakgrunn av de innspillene som har framkommet i den 

offentlige debatten, bør utrede spørsmålet om ny kirkelig organisering ytterligere. 

 

- DP er opptatt av at kirken og menigheten skal ha et nært forhold til den enkelte 

kommune, og vil vektlegge nær kontakt mellom kommunens politiske og 

administrative ledelse og kirken lokalt. Kommunene har iht trossamfunnsloven et 

finansieringsansvar for kirken, og nærhet til og kunnskap om kirkens virksomhet 

lokalt er derfor viktig. Kirken spiller en viktig rolle for fellesskap og lokalsamfunn 

som det er viktig å markedsføre. Titlene som kirkeverge og prost bør videreføres selv 

om det materielle innholdet i stillingenes virkeområde endres. Titlene viderefører det 

beste i nåværende ordning for eksempel ved at kommunene vet at kirkevergen har 

økonomiansvar og har tilsyn med kirkebygg og gravplasser. Kirkelig organisering må 

hele tiden hensynta at det er viktig å ha en struktur der kirkevergens samarbeid med 

kommunen styrkes. 

 

- DP støtter én arbeidsgiverlinje og at det gis likere og robuste ansettelsesforhold for 

alle ansatte i kirken. Kirken bør drøfte forholdet mellom det den kaller geistlig og lek 

innenfor rammen av ett arbeidsfellesskap/ arbeidsgiverlinje.  

 

- DP ber kirkerådet utrede hvilke implikasjoner ansettelsesforhold (i henholdsvis 

rettssubjektet Den norske kirke eller i Prostifellesråd) kan ha for rekruttering for ulike 

typer stillinger og med tanke på å ha en enhetlig arbeidsgiverpolitikk for hele den 

norske kirke.  

 

- Den norske kirke er bygget opp nedenfra av sokn og denne forståelsen må ligge til 

grunn for rettslig handleevne og legitimitet i kirken. Ny organisering må unngå å tappe 

menighetene for ressurser. Det bør undersøkes nærmere hvordan menighetsrådenes 

stilling i rådsstrukturen kan styrkes, for eksempel ved ansettelser eller ved måten 

kirkelige råd settes sammen på. Strukturen må understøtte og fremme kirkens formål.  

 

- Det bør etableres effektive saksbehandlingsregler for å kunne slå sammen sokn. 



 

- Det må fortsatt være mulig å tilhøre et annet sokn enn det man geograftisk tilhører. 

Det må være enkle rutiner for dette.  

 

- Biskopens og prostens rolle i nye modeller er for dårlig utredet. I de foreslåtte 

modellene er det utydelig hva biskopens rolle skal være – organisatorisk virker det for 

eksempel underlig å ha et tilsynsansvar som ikke er koblet til virkemidler. Det må 

avklares hva tilsynet skal romme.  

 

- Kirkerådet bør vurdere tilsettingsprosessen som gjelder for biskoper. Det bør etableres 

en ordning der interesserte kandidater også kan søke stillingen. 

 

- DP etterlyser videre utredning av bispedømmerådets framtidige mandat. Det er også 

behov for å utrede spørsmålet om lokal ledelse som sikrer en demokratisk forankret 

ledelse. 

 

- Ordningen med valg av prest og lek kirkelig representant til kirkemøtet bør 

videreføres.  

 

- Kirkerådet skal ha minst 40 prosent kvinner og menn etter at valget er foretatt. 
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Kamilla Eikeland Bergstrøm 

Sekretær for menighetsrådet  

 

 

 


