
Kjære menighetsråd v/leder 

Første desember er det høringsfrist til Kirkerådet for Kirkelig organisering 
etter Prostifellesrådsmodellen. Høringssvaret skal leveres digitalt og dere 
finner linken bla på Bønnelistas hjemmeside der det også ligger forslag til 
høringssvar, som kan kopieres hvis det er ønskelig. På denne siden finner 
dere også dette brevet og illustrasjonene på baksiden av brevet, også i 
utskriftsformat. Se: https://www.bonnelista.no/kirkelig-organisering/  

Dere har kanskje levert høring fra menighetsrådet, men det er mulig å 
levere høring fra enkelt personer og fra andre grupper i menigheten. Vi vil 
derfor oppmuntre dere til å levere flere høringssvar, hvis dere allerede 
har levert. Leverer du som privat person eller mindre enhet, står dere 
friere i forhold til det elektroniske skjemaet. 

På baksiden av dette brevet finner dere tre illustrasjoner for de foreslåtte 
modellene; Demokrati/menighetsmodellen, fellesrådsmodellen og 
prostifellesrådsmodellen som er sendt ut på høring. 

De røde pilene viser hvordan vi får ledere i kirken og hvor de hentes fra. 
Og de blå pilene viser pengestrømmen i kirken.  

Pengestrømmen 
Som dere ser er både fellesrådsmodellen og prostifellesrådsmodellen 
svært omfattende og pengene fra stat og kommune er innom flere steder 
før de kommer til menigheten. For hvert sted pengene er innom blir det 
mindre til menighetene. Menigheten har heller ikke noen kontroll og ofte 
ikke oversikt over «sine midler». I disse modellene er det alltid noen 
andre enn menighetsrådet og menigheten selv som setter rammer for 
bruken av deres midler. Dermed blir det vanskeligere å drive menigheten, 
slik at den kan være attraktiv for flere.    
I demokratimodellen står menighetene i sentrum og modellen er 
betydelig enklere. Alle tilskudd sendes direkte til menigheten (eller 

soknet). Både fra Kirkerådet sentralt og kommunen. Vi foreslår at 
Kirkemøtet arrangeres bare hvert 3. år og at en dermed kutter ned på den 
nasjonale og regionale administrasjonen. Da kan en flytte ca 0,5 årsverk 
fra den nasjonale og regionale administrasjonen til alle menigheter. Vi har 
beregnet av hver menighet i snitt betaler ca kr 500.000 pr år for den 
regionale og nasjonale administrasjonen, slik den fremstår i dag. Vi mener 
at mest mulig av dette må overføres til lokalmenigheten.  
Det er også verdt å merke seg at det er 136 sokn som har praktisert 
denne modellen siden 1/1-97, altså i 24 år med unntak av at de ikke har 
ansatt prestene. Dette er over 10% av kirkens menigheter.   

Valg av menighetsråd, Kirkemøtet og Kirkerådet. 
På illustrasjonene av fellesrådsmodellen og prostifellesrådsmodellen 
mangler det kontakt mellom lokalmenigheten og Kirkemøtet/Kirkerådet, 
så lenge disse velges fra nomineringsgrupper som Bønnelista og Åpen 
folkekirke. Her er det kun pengestrømmen som knytter Kirkemøtet til 
menighetene.  På Kirkemøtet 11.-16. nov blir det klart om det til neste 
Kirkevalg bare blir nominasjonsgrupper som kan stille lister til valg av 
bispedømmerådene og Kirkemøtet, noe som er overveiende sannsynlig. 
(Se KM 10/21) Demokratimodellen har en annen løsning, der vi ønsker at 
Kirkemøtet velges blant menighetsrådenes faste medlemmer og blant 
menighetsprestene i hvert prosti. Dermed blir Kirkemøtet mye mer 
representativt for menighetene enn det er tilfelle nå og i alle andre 
foreslåtte modeller. 

Vi håper dere sender inn ett eller flere høringssvar fra deres menighet og 
vi vil også oppfordre til forbønn for prosessen frem til Kirkemøtet skal 
avgjøre denne saken på Kirkemøtet i september 2022. 

Vi hilser med Joh 3,17: Gud sendte ikke sin Sønn for å dømme verden, 
men for at verden skulle bli frelst ved Ham.  
Vennlig hilsen Jo Hedberg, leder, Bønnelista.  jhedberg@bonnelista.no 



Menigheten er den tjenende enhet i kirken  
Fellesrådsmodellen  

 
 

Prostifellesrådsmodellen Demokratimodellen 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Soknet (menighetene) står i sentrum og  
er arbeidsgiver for alle lokalt 

- Administrasjon: Det tilføres 0,5 stilling i snitt til alle sokn, vi 

overfører stillinger fra nasjonalt og regionalt nivå. 

- Prosten velges på åremål (6 år) av og blant prestene i   

prostiet og tilføres 0,5 stilling. 

- Biskopen har tilsyn, oppfølgning, oppmuntring og ansvar for 

kompetanse utvikling og tilbud om konfliktløsing. Har lære-

ansvar og ordinerer som nå. 

Staten 

Kirkerådet til alle 

etter fordelings- 

nøkkel 

Kirkemøtet hvert 3. år. Består av 

en lek fra et menighetsråd og  en 

prest fra hvert prosti  

menighetene menighetene 

Kommune Kommune Kommune Kommune 

Prostifellesrådet  (består av 1 fra hvert menighetsråd (MR)) 

er arbeidsgiver 

Kirkerådet   Kirkemøtet 

Bispedømmerådet 

valgt direkte av folket? 

Staten 

Nominasjons 

gruppe?  

Nominasjons 

gruppe?  

Nominasjons 

gruppe?  

   

 

 

 

 

 

 

           

 
  
 
  

 

             

Menigheten er den handlende enhet i kirken 

menighet menighetene 

Kommunen  

- til sine 

Kommunen  

- til sine 

Kommunen  

- til sine 

Kommunen  

- til sine 

   

 

 

 

 

 

 

           

 
  
Rød  firkant og pil—Ledende 
råd og valg av disse  

 

           Blå pil = Pengestrømmen. Hvis bispedømme-
rådet eller Kirkerådet er arbeidsgiver for alle, vil alle 
de blå pilene gå til dem. 

menighetene 
menighetene 

Fellesrådet  (består av 1-2 

fra MR) er arbeidsgiver 

Fellesrådet  (består av 1-

2 fra MR) er arbeidsgiver 

Kommunen   Kommunen    

Kirkemøtet Kirkerådet   

Bispedømmerådet 

valgt direkte av folket 

Staten 

Nominasjons 

gruppe  

Nominasjons 

gruppe  

 

Menigheten er den utførende enhet i kirken 


