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Den norske kirke er blitt ny. Selvstendig rettssubjekt. Mindre statlig styring. Økonomi basert på 

statlige rammetilskudd. Statsbudsjettet for 2017 ga et tydelig signal: Politikerne har en forventning 

om at kirken skal effektivisere. Det betyr at vi ikke kan basere kirkelig planlegging på realvekst i 

statstilskuddet i tiden som kommer. 

Dette gir en utfordring: Hvordan skal kirken få midlene til å strekke til? Og det gir en mulighet: Kirken 

får anledning til å gå igjennom sin virksomhet og tenke igjennom sitt formål. Hvordan bør vi 

prioritere? Hvor kan vi arbeide mer rasjonelt? Hvordan kan arbeidet i kirkens førstelinje styrkes? 

Denne vanskelige oppgaven er det Kirkemøtet som nå har fått ansvaret for. Kirkemøtet vedtar 

prinsippene for fordeling av det statlige rammetilskuddet og prioriterer bruken. 

Kirken er en stor organisasjon. Rettssubjektet Den norske kirke har ved virksomhetsoverdragelsen 

1600 ansatte, fordelt på de sentralkirkelige råd, 11 bispedømmer, KUN og Svalbard kirke. Selv om 

disse virksomhetene i praksis fortsetter som enheter og organer innenfor det nye rettssubjektet, gir 

det anledning til å gå igjennom organisasjonen og se etter muligheter for mer rasjonell drift. Samtidig 

gir det mulighet til å tenke igjennom måten kirken styres på, og bruken av kompetansen hos kirkens 

ansatte. 1250 av de ansatte er menighetsprester, proster og biskoper. I tillegg inngår de tidligere 

statstilskuddene til trosopplæring og til diakoni og kirkemusikk i rammebevilgningen. Disse midlene 

finansierer mange stillinger i fellesrådssektoren.  

Førstelinjen først 
Det burde være lett å samle seg om en felles målsetting om at Den norske kirke må prioritere 

førstelinjen. Det finnes oppgaver kirken ikke kan legge fra seg uten å svekke sin karakter av å være 

kirke. Gudstjenester (inkludert dåp), trosopplæring (inkludert konfirmasjon), og diakoni er slike 

oppgaver som en kirke ikke kan legge fra seg. Også kirkelige handlinger som gravferd og vigsel vil det 

være unaturlig å legge bort i vår kirketradisjon. For tydelighetens skyld: Dette inkluderer det 

kirkemusikalske. 

Men så finnes det også en hel del gode og nyttige ting man kan gjøre, samlinger og tilbud som en 

kirke kan, men ikke må drive med. Det finnes også måter å organisere arbeidet i kirken på som kan 

være mer eller mindre effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det er nødvendig å ta samtalen 

om disse tingene. De følgende linjene er et innspill til denne samtalen. 

Kompetanse finnes på grunnplanet. 
Kompetansen på hva det er å være kirke i det enkelte lokalsamfunn finnes i størst grad i 

lokalmenighetene, hos menighetsrådsmedlemmer og ansatte og frivillige i menighetene.  

Kirken stiller høye faglige kvalifikasjonskrav til sine vigslede ansatte. Det betyr at det er god 

kirkefaglig kompetanse lokalt. Og det er der kirkelig profesjonskompetanse er viktigst. Prester med 

profesjonsutdanning, kateketer og diakoner med mastergrad, kantorer med 4-årig 

kirkemusikkutdanning er høykompetente yrkesutøvere og i stand til å utøve faglig skjønn og 

prioriteringer i henhold til sine forpliktelser etter vigslingsløfter og tjenesteordninger. Kirken vil bruke 

denne kompetansen mer effektivt hvis de får tid til å være fagfolk i utøvende tjeneste mest mulig, og 

ikke må forholde seg til unødig omfattende faglige styrings- og rapporteringsregimer. Kirken er tjent 



med å utvikle en kompetanseledelse som anerkjenner de kirkelige profesjonsutøvernes kompetanse, 

og gir rom for faglig og kreativt profesjonsskjønn i yrkesutøvelsen i samspill og samvirke med soknets 

styringsorganer. 

Målstyring, oppgavestyring, kompetanseledelse? 
Kirken har lang tradisjon med oppgavestyrte tjenestebeskrivelser. Disse har vært forankret i 

vigslingsliturgier og tjenesteordninger. I nyere tid har dette blitt delvis avløst av sentrale kirkelige 

planer for trosopplæring, diakoni og kirkemusikk, som så igjen skal utmyntes i lokale planer av det 

enkelte menighetsråd (i samråd med kirkelig fellesråd). Bispedømmerådene og Kirkemøtet utformer 

strategiplaner og visjonsdokumenter.  

De nasjonale organene og bispedømmene har vært statlige forvaltningsorganer. Dermed har de vært 

underlagt krav til målstyring i staten. Måloppnåelse skal rapporteres. Det enkleste er å rapportere på 

tallmessige resultatindikatorer. Det har vært stilt kritiske spørsmål ved om denne typen mål- og 

resultatstyring egner seg for kirken. Kritikken går særlig på at det er omfattende og tidkrevende 

rapporteringsregimer, og at de genererer byråkrati og stjeler tid fra førstelinjetjenesten. Den nye 

domprosten i Tønsberg, Kjetil Haga, spør i artikkelen «Gud gir, vi strever» (Tidsskrift for praktisk 

teologi 2/2016:90-99) om vi er på vei mot en instrumentell kirkeforståelse, og tar målstyring og 

andre sider ved den nyere utviklingen i kirken opp til kritisk vurdering. 

Strategiplaner skal kunne blinke ut spesielle satsninger. Disse kommer ofte på toppen av 

forpliktelsene menigheter og ansatte har i kirkelov og kirkeordning, planer for trosopplæring, 

kirkemusikk og diakoni, vigslingsløfter og tjenesteordninger. Slike planer kan lett vri 

oppmerksomheten og ressursbruken i virksomheten over på ting som kan være gode og nyttige i og 

for seg, men som ikke støtter direkte opp om kirkens grunnoppdrag. Slike strategier genererer mye 

møtevirksomhet når de skal utarbeides og når de skal gjøres kjent, de krever tiltak som viser at man 

arbeider etter strategien, mål – slik at måloppnåelse kan rapporteres osv. Når dette kommer på 

toppen av kirkens grunnleggende tjenesteoppdrag, spiser det ressurser som kunne vært brukt på 

dette oppdraget. 

Når prester, kateketer, diakoner og kantorer må forholde seg til faste oppgaver som må utføres, 

gudstjenester, kirkelige handlinger og trosopplæringstiltak, til sentrale og lokale kirkelige planer og 

programmer og til målstyringens krav om rapportering, innsnevres lett rommet for det kompetente 

profesjonelle skjønnet hos den enkelte.  

Kirken stiller store krav til sine medarbeideres grunnkompetanse. Den avkrever en forpliktelse på 

kirkens ordninger og oppdrag i vigslingsliturgiene. En skulle tro kirken ut fra dette hadde tillit til sine 

medarbeideres profesjonelle skjønn og lot dem få et handlingsrom til å virkeliggjøre kirkens oppgave 

ut fra dette. Dette er et helt nødvendig handlingsrom og en helt nødvendig tillit. For kirkens prester, 

kateketer og diakoner – og flere andre stillingsgrupper – arbeider ofte i én-til-én-relasjon med 

mennesker i sårbare livssituasjoner. De gestalter gudstjenester og kirkelige handlinger i samspill med 

andre, og må ofte improvisere i krevende situasjoner.  

I artikkelen nevnt ovenfor samler Kjetil Haga sine refleksjoner i tre prinsipper for veien videre: 1. 

Kirkelig organisering og arbeidsmetodikk må sikre at kirkens institusjonelle egenart ivaretas. «Enkelt 

sagt bør Den norske kirke sørge for å fremstå som en kirke med organisatoriske trekk, ikke som en 

organisasjon med kirkelig trekk» (Haga 2016:97). 2. Kirken bør gjøre ting så enkelt som mulig og 

utbalansere sin beslutningsstruktur. 3. Kirken bør gjenfinne sin enhet og gjenkjennelighet. Dette siste 

handler om å forenkle de kirkelige reformene. 



I det følgende følger jeg opp pkt. 2 med noen forslag som kan bidra til en noe slankere og smidigere 

kirkelig organisasjon. Hensikten er å bidra til at kirken i størst mulig grad kan konsentrere seg om å 

utføre sin oppgave, og i noe mindre grad bruke energi på å bygge og holde gående en organisasjon.  

Det er mange tegn til at både valgte rådsmedlemmer, ansatte og frivillige kjenner tyngden av 

forventninger og oppgaver som overstiger de tilgjengelige ressursene, og av ambisiøse eller vanskelig 

oppnåelige mål. I lengden går det ut over gleden i arbeidet og tjenesten. 

Tiltak 1. Felles daglig arbeidsledelse i soknet / samarbeidende sokn 
En undersøkelse av soknepresters tidsbruk tyder på at det er mye å hente på en mer rasjonell 

samhandling mellom kirkelig ansatte, og mellom de ansatte og de lokale rådsorganene. Stephen Sirris 

fulgte fire sokneprester i to arbeidsdager og registrerte hva de faktisk gjorde ("Arbeidsdager mellom 

profesjon, ledelse og organisasjon. Soknepresters tidsbruk og aktivitetsmønstre", Teologisk tidsskrift 

2016:60-94). Undersøkelsen viste at sokneprester bruker mye tid på å "løpe i mellom" og forankre 

det som skal gjøres, fordi ingen enkelt lokal leder (sokneprest, kirkeverge, daglig leder i menighet, 

menighetsrådsleder, fellesrådsleder) sitter med nødvendige fullmakter til å lede staben på vegne av 

biskop, kirkeverge/fellesråd og menighetsrådet. 

Etablering av en felles arbeidsledelse i soknet eller i flere samarbeidende sokn, vil kunne redusere 

sokneprestenes tidsbruk vesentlig ved at man i de mange små og kurante sakene kan ta beslutninger 

raskere og uten å måtte gå to-tre-fire steder for å få ting på plass.  

Tiltak 2. Gjennomgang av kirkens administrasjon og arbeidsdelingen mellom nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå 
En organisasjon med så mange ansatte og så mange arbeidsplasser må selvsagt ha en forsvarlig 

administrasjon. Saksbehandlingen må være forsvarlig og sikre gjennomsiktighet (transparens) og 

forutsigbarhet. Enkle krav om å kutte byråkrati er derfor ikke noe mer enn et populistisk slagord. 

Sekkebetegnelsen "byråkrati" rommer flere funksjoner. 

1. Sekretariatsfunksjonen for våre styringsorganer. De som sørger for forsvarlige saksutredninger, 

ryddige møteinnkallinger og referater og som har ansvar for å følge opp vedtak. 

2. Funksjoner som lønnsutbetaling, regnskap, økonomiforvaltning og rapportering. 

3. Funksjoner knyttet til utøvelse av arbeidsgiveransvar: personalforvaltning og arbeidsledelse. 

4. Funksjoner knyttet til fagutvikling, faglig rådgivning og oppfølging på felt som gudstjenesteliv, 

teologi, trosopplæring, diakoni, misjon, kultur, økumenikk, internasjonalt samarbeid, pilegrimsarbeid 

osv.  

Til 1. I en overgangsfase er det mange forhold som må ivaretas. Det er vanskelig å se for seg at det i 

de første årene er mulig å spare inn mye på sekretariat for styringsorganene. Disse organene må 

gjøre en rekke vedtak og sikre at gode ordninger kommer på plass. Men når en har kommet dit, bør 

en kunne drøfte om en kan skalere dette noe ned. Vi har bak oss en tid med mange og store 

reformer. Kan hende kirken har godt av å roe ned reformtakten noe.  

Til 2. Dette er et felt som bør egne seg for sentraliserte løsninger, og hvor det bør være mulig med 

noe innsparing på å gå fra 15 virksomheter til en. Disse løsningene bør også soknene (fellesrådene) 

kunne henge seg på. På dette området er det arbeid i gang. 



Til 3. Her er det viktig å gå igjennom hvilke funksjoner som bør ligge på hvilket nivå. God 

personalforvaltning krever både gode systemer og rutiner, profesjonalitet og kompetanse, og god 

relasjon mellom ledelse og de som skal ledes.  

Til 4.  

a. Her bør kirken kunne se kritisk på godkjennings- og rapporteringsregimene som er utviklet i de 

senere reformene. Trenger man løpende fornying av planer og programmer, slik det er lagt opp 

til, eller kan man gjennomgå menighetens planer ved visitas? Kan man stole på lokal 

fagkompetanse, og regne med som utgangspunkt at kompetente prester, kateketer, diakoner og 

kirkemusikere ser til at menighetsrådets planer er innenfor de nasjonale rammeplanene? En 

mulig ordning er at planene i framtiden ikke sendes inn for godkjenning, men sendes 

bispedømmet til orientering, og at planene gjennomgås i forbindelse med visitas, og ellers når 

noen oppfatter at noe er utilfredsstillende. Med andre ord et mer reaktivt tilsyn, heller enn 

forhåndsgodkjenning. 

b. Arbeidsfordelingen mellom nasjonalt og regionalt nivå når det gjelder ettersyn med oppfølging 

av planer, fagutvikling, fagstøtte, kurs og seminarer bør gjennomgås. Hva trengs nært de som 

arbeider på feltet? Hva kan ligge nasjonalt? Trengs det stillinger til alle fagområder både i hvert 

bispedømme og nasjonalt? Kan den nødvendige kompetansen organiseres mer rasjonelt og 

effektivt? Hva skal kirkens eget apparat tilby («etatsopplæring»)? Hva kan komme fra andre 

kompetansemiljøer («fagutvikling»)? Definisjonen av kurs- og seminarbehovet kan overlates til 

de som har skoen på lokalt. Kurs- og seminartilbudet kan i enda større grad gis av andre aktører 

enn kirkeforvaltningen, som utdanningsinstitusjonene, IKO, ressurssenteret m.fl. Menighetene – i 

samråd med de ansatte – må gis rom til å prioritere (velge og velge bort). 

Begge disse punktene har sammenheng med hvor mye menighetene til enhver tid skal måtte 

forholde seg til og "svelge unna".  

Tiltak 3. Sjeldnere Kirkemøte 
Ett tiltak som kunne gi direkte økonomiske innsparinger, men som også kan få omfattende 

ringvirkninger, ville være å avholde Kirkemøtet sjeldnere. Hvis en er ute etter tiltak som kan redusere 

byråkrati, ville dette antakelig være det mest effektive tiltaket. 

Med Kirkemøte annet hvert år, ville Kirkemøtet måtte prioritere strengere hvilke saker det tok opp. 

De ville totalt sett gjøre færre vedtak som skal følges opp i bispedømmer og menigheter. Det vil til 

enhver tid være færre saker til utredning og bedre tid til god saksforberedelse, selv med færre 

saksutredere. En nøkternhet i hvilke utredninger og rapporter man ber om, og hvilke reformer man 

iverksetter vil uansett være av det gode.  

Dette vil igjen lette arbeidstrykket i bispedømmene, og ikke minst i menighetene som vil få færre 

sentralkirkelige initiativ om gangen å forholde seg til. For å ta ut denne effekten riktig må ikke 

Kirkemøtets initiativ erstattes med større fullmakter til Kirkerådet til lignende initiativ. Da kan dette 

bidra til en opplevelse av større lokalt handlingsrom for hvordan man vil utføre det som ligger i 

kirkeordning og sentrale vedtak. Det vil gi en relativ styrking av soknet / lokalleddet i kirken i forhold 

til sentralleddet. 

Vil dette svekke det kirkelige demokratiet? Det er ikke hensikten. Hensikten er for det første å bidra 

til at Kirkemøtet konsentrerer seg om det vesentlige, og ikke undergraver sin egen tillit ved å 

behandle for mange saker eller komme med for mange fromme ønsker for hva menigheter og andre 

skal kunne få til. Kirkemøtet har fått og har viktig overordnet styringsansvar. Nå også når det gjelder 

kirkelig økonomi og arbeidsgiveransvar. Et ansvarlig Kirkemøte må ta inn over seg at ressursene er 



begrensede, noe som for øvrig kom tydelig til uttrykk på årets Kirkemøte. (Dersom det er strengt 

nødvendig å behandle budsjett og regnskap hvert år, kunne en tenke seg et forenklet Kirkemøte, et 

kort årsmøte med årsmelding, budsjett og regnskap annet hvert år, og et ordinært Kirkemøte annet 

hvert år.)  

For det andre er hensikten å omfordele kirkelig myndighet til soknet, og særlig styrke menighetsrådet 

som demokratisk organ i kirken. Kirkemøtet kan eksempelvis forvente at når soknene har 

kompetente kirkelige profesjonsutøvere i sin midte, som fyller Kirkemøtets kvalifikasjonskrav for sine 

stillinger, vil de kunne bidra til at soknets demokratiske organer kan aksle sitt ansvar på en god måte. 

Kirkemøtet og Kirkerådet må gi avkall på noe styring for å få til dette. Men det kan godt hende det vil 

vitalisere det lokale kirkelivet og frigjøre energi til å utføre det langsiktige relasjonsarbeidet det er å 

være kirke og møte mennesker med evangelium og omsorg.  

På sikt 
På sikt vil selvsagt samling av arbeidsgiverlinjene til en linje kunne bidra ytterligere til en strammere 

og mer rasjonell organisasjon. Det bør kombineres med å knytte organisasjonen sammen fra bunn til 

topp (eller omvendt). Da er det viktig at ting som kan løses mest rasjonelt ved å sentraliseres, som 

enkelte merkantile funksjoner, blir sentralisert, og at måten man løser kirkens oppdrag på i soknet i 

større grad kan overlates kirkens lokale styringsorganer og de lokale kirkelige profesjonsutøverne. En 

viktig kirkelig ledelsesoppgave framover blir å stole på den kirkelige grunnkompetansen i 

menighetsrådene og hos de lokale profesjonsutøverne, og støtte opp om den.  

En etterlysning 
Kirkelig statistikk for de senere årene viser at antall gudstjenester har gått ned fra 69 643 i 2003 til 

61 908 i 2015 (62427 i 2016), en nedgang i antall gudstjenester på 11 prosent. Dette er utviklingen 

siden gudstjenestereformen ble innledet. Vet vi noe om hvilke gudstjenester som har blitt borte, og 

hvorfor? Er ressursene blitt knappere, og/eller har kirken umerkelig endret sine prioriteringer i 

praksis? 

 


