
Høringssvar ny kirkelig organisering fra Aremark menighetsråd/fellesråd. 

1: Aremark sokn. 

2: a) Menighetsråd, Kategori 0-2000 medlemmer 

    b) Borg bispedømme, Østre Borgesyssel prosti,1 sokn, 4 deltidsansatt, 1 prest 

3: Kontaktperson: Kirkeverge Vidar Førrisdahl-Johansen 

DEL 1 Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse. 

1 Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan 

4: Fordel å samle alle til en felles arbeidsgiverlinje. 

5: En ulempe er soknets medbestemmelse og lokalt engasjement vil svekkes. 

6: Kommunenes innsyn er viktig, at det er åpent på forhånd hvordan fordelingsnøkkel skal være. 

7: Ingen innspill. 

8: Modell 2 forenkler linjene. Ryddigere. Forenkler for de ansatte. 

9: Nei 

10: A: Nei 

      B: Nei 

2 Daglig ledelse 

11: Modell 3 Tydeliggjør roller: kirkeleder og administrativ ledelse. 

Modell 2 også diskutert. 

12: Ingen forslag 

13: Alternativ 2. Krav må settes til personalledelse, kjennskap til avtaleverket, og økonomibakgrunn. 

14: Titlene bør endres. Innholdet blir jo annerledes og nye titler gir bud om den nye ordningen. 

Del 2 Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene 

3.Biskopens rolle 

15: 

16: Biskopens rolle bør frikobles. Frikobling gir enklere linjer å forholde seg til. 

17: Kirkefaglig ledelse, tilsyn med prestetjenesten. Mulighet for veiledning, sanksjonsmuligheter i 

forhold til ansettelse, avskjedigelse og ordinasjon. 

18: 1-Enig 

      2-Enig 

      3-Enig 

      4- Enig 



        5-Enig 

4. Bispedømmerådet 

19: Videreføre dagens oppgaver. 

5. Prostifellesrådet 

20: Ja. Prostifellesrådet vil for mange små sokn fjerne noe av nærheten mellom kommune/sokn og 

fellesråd. Hva vil dette gjøre med politikerengasjementet på lokalnivå? 

21: Ja det er et godt navn. 

6. Menighetsrådet 

22: Ja, som i dag. 

23: Ja menighetsrådets rolle bør tydeliggjøres så det gir en klar mening for de som deltar i prosessen, 

viser påvirkningsgrad og motiverer til lokal deltagelse. 

24: Som i dag. 

7 Prostimøte 

25: Ja som et rådgivende organ. 

Del 3. Kirkelig demokrati, valg, sammensetning. 

8.Menighetsrådet og prostifellesrådet 

26: Enig, bør velges av menighetsrådene. 

27. Enig. Viktig med deltagelse fra alle menighetsråd. 

28: Ja med full stemmerett. Dette vil bidra til å beholde delaktighet, engasjement og tilhørighet for 

kommunene. 

29: Hvordan skal kommunal representasjon fordeles? 

9 Bispedømmerådet 

30: Alternativ 1 som i dag. 

10. Kirkemøtet 

31: Ja, vektes. Gir mest demokratisk grunnlag. 

32: Nei. Viktig at prestene vet at de har sin valgte representant/talsmann med. 

33: Nei. 

34: De bør være valgbare som nevnt i første ledd. 

35: ? 

11. Kirkerådet 

36: Flertallsvalg 

37: Alternativ 1. 



38: Alternativ 1 

39: Det andre med krav om minst 40% på valglisten 

Del 4. 

Relasjon til kommunene og ny prosti-inndeling. 

12.Relasjon til kommunene. 

40: a:5 

       b:5 

        c:1   

        d:? 

13. En ny prostistruktur. 

41: Relevant 5 

42: Verken eller 

43: For store prostier vil skape distanse fra soknene. 

14.Samisk kirkeliv. 

44: Ja, viktig 

45: ? 

46: ? 

47: ? 

15.Andre innspill eller synspunkter. 

48: ? 

 

   

 


