Kirkelig organisering
Undersøkelse blant de sokn som der fellesråd og sokneråd består av de samme personene.

ca 24% har svart på undersøkelsen til nå

Informasjon om soknet:
Hvor mange innbyggere er det i kommunen (ca)?
1
2 Hvor mange medlemmer er det i Den norske kirke?
3
4
5
6
7
8
9
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Hvor mange og hvilke stillinger er ansatt i soknet/fellesrådet? (Angi også
stillingsstørrelsene)
Hvor stor prestestilling er knyttet til soknet?
Hvor mange menigheter er det i soknet?
Har hver menighet i soknet et menighetsutvalg eller er det kun et
sokneråd/menighetsråd?
Er de ansatte knyttet til bestemte menigheter eller arbeider de i hele fellesrådsområdet?
Hvilke stillinger er knyttet bare til en menighet og ikke hele soknet?
Ansettelse:
Har dere ansettelse utvalg?
Hvor mange og hvem sitter i ansettelsesutvalget og hvem velger dem?
Hvilke stillinger blir ansatt direkte av fellesrådet?
Hvem utformer og vedtar utlysningstekstene?
Hvor mange ansettelser har dere hatt siste 10 årene?
Ville ansettelsene gått like godt uten kommunenes representant?
Hva er den største utfordringen som arbeidsgiver?
Er dere medlem i KA eller annen arbeidsgiverorganisasjon?
Hvor henter dere hjelp og kompetanse i arbeidsgiverspørsmål, når det er behov for det?
Konflikthandtering:
Antall konflikter der noen sluttet, siste 10 år
Antall konflikter der presten ble flyttet

svar fra 35 menigheter pr 20/10-21
Gjennomsnittstall for de som
har svart
79% av
2020 medlemmer
befolkningen
3
100 %
stort sett 1
3 menighetsutvalg

23 ansettelseutvalg, 11 direkte i fellesrådet
3-5, ofte AU ++
Kirkevergen
Kirkevergen og FR
1 hvert 2. år
ja 30 av 35
byråkratiet, små stillinger, økonomi og vikarproblemer, prestemangel
30 KA medlemmer
33 henter hos KA
5 totalt for de siste 10 år i alle 35 FR totalt
2 totalt for de siste 10 år i alle 35 FR totalt

Generelt:
20 Ønsker dere å ansette presten(e) også?
21
22

Hvordan er det å rekruttere nye medlemmer til MR?

Fungere det bra at MR er arbeidsgiver?
23 Er det noe som kunne vært annerledes?
24 Hvor mange frivillige har dere?

19 stk nei, 8 stk ja

12 ganske
utfordrende
5 krevende 0 svært kre
1 ganske
22 litt utfordrende
utfordrende
3 krevende 0 svært kre
Mange svarer at de har det bra og gir utfyllende svar.
0-10= 10 menigheter
.10-30 = 11 menigheter
ca 1,2% av medlemmene er frivillige (
30-50= 6 menigheter
50-100= 4 menigheter
31 av 35 har svart på dette spørsmålet
15 litt utfordrende

