Menigheten er den handlende enhet i kirken

Demokratimodellen

Menigheten er den tjenende enhet i kirken

Fellesrådsmodellen

Menigheten er den utførende enhet i kirken

Prostifellesrådsmodellen

Staten

menighetene
Kirkemøtet hvert 3. år. Består av
en lek fra et menighetsråd og en
prest fra hvert prosti

Kirkerådet til alle
etter fordelingsnøkkel

menighetene
menighetene

Kommunen

Kommunen

Fellesrådet (består av 12 fra MR) er arbeidsgiver

Fellesrådet (består av 1-2
fra MR) er arbeidsgiver

Kommune

Kommune

menighetene

Kommune

Kommune

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

menighetene

Nominasjons
gruppe

menighet

Nominasjons
gruppe
Nominasjons
gruppe?

Bispedømmerådet
valgt direkte av folket
Kommunen
- til sine

Kommunen
- til sine

Kommunen
- til sine

Kommunen
- til sine
Kirkerådet

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

Kirkemøtet

Rød firkant og pil—Ledende
råd og valg av disse

Kirkerådet

Staten

- 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 læreansvar og ordinerer som nå.

Nominasjons
gruppe?

Bispedømmerådet
valgt direkte av folket?
Kirkemøtet

- Administrasjon: Det tilføres 0,5 stilling i snitt til alle sokn, vi
overfører stillinger fra nasjonalt og regionalt nivå.

Nominasjons
gruppe?

Staten

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

Kirkelig organisering

Nasjonal arbeidsgiver

Mulige modeller

Bispedømmet som
arbeidsgiver

Det er mange måter Den norske kirke kan
organiseres på i fremtiden og det er mange
kriterier som vi ønsker oppfylt….
Utgangspunktet:
Det er menigheten som «er» kirken,
fordi den er den utførende enheten.
Ønskede kriterier:
•
Felles arbeidsgiverlinje for de som
arbeider sammen
•
Godt arbeidsmiljø
•
At medlemmene får tilhørighet og
deltar i menighetsarbeidet
•
Mulighet til strategisk
menighetsledelse
Vi håper disse illustrasjonene vil hjelpe oss
som skal avgjøre dette til å se klarere hva
som kan være den beste modellen for
kirken, både nasjonalt, regionalt og lokalt.
Du finner denne brosjyren og mer
informasjon på https://www.bonnelista.no/
kirkelig-organisering/
Det er verdt å merke seg at det er 136 sokn i
Den norske kirke som har praktisert Demokrati/menighetsmodellen, som Bønnelista
ønsker seg siden 1/1-97, der det bare er et
sokn i kommunen. De har altså praktisert
denne modellen i 24 år med unntak av at de
ikke har ansatt prestene. Dette er over 10%
av kirkens menigheter.

Denne brosjyren er laget av Bønnelista.
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menighetene
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Fellesråd
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Fellesråd
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Nominasjons
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gruppe

Bispedømmerådet
valgt direkte av folket

Kirkemøtet

Bispedømmerådet
valgt direkte av folket er arbeidsgiver for alle

Kirkerådet
arbeidsgiver

Staten

Rød firkant og pil er ledende
råd og hvor de kommer fra
Blå pil = Pengestrømmen.
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