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I   Innledning 

1.1  Bakgrunn 

Denne utredningen handler om ledelse og fremtidig organisering i Den norske kirke, og søker å gi innspill 

til den videre prosessen med utgangspunkt i en teologisk drøfting.  

Stortinget har besluttet at relasjonene mellom Staten og Den norske kirke skal endres. Stortingets 

Kirkeforlik av 2008 sier blant annet at tilsettingsmyndighet for biskoper og proster skal overføres til 

kirkelige organer. Grunnlovens formuleringer i § 2 om at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver 

Statens offentlige Religion” skal endres til en verdiparagraf, og etter ny § 16 skal Kongen ikke lenger være 

øverste kirkestyre. De konstitusjonelle endringene er markerte i og med at staten ikke lenger er 

konfesjonelt bundet. Like fullt vil den understøtte Den norske kirke og opprettholde arbeidsgiveransvaret 

for prestene. De praktiske forvaltningsmessige konsekvensene synes i første omgang å være små, både 

for kirken strukturelt og den enkelte menighet. Hva som kan komme ut av grunnlovsendringene på lengre 

sikt, er mer åpent. Det er uvisst for hvor lang tid forliket vil sette premisser for Den norske kirkes ordning. 

Likedan hvor store endringer det er mulig å gjøre innenfor rammen av forliket. Dette kompliserer 

drøftingen, fordi de konkrete rettslige ordninger i stor grad avhenger av hvordan tilknytningsformen er 

mellom kirke og stat, hvilke rettssubjekt som vil finnes i kirken, og om arbeidsgiveransvaret for prestene 

vil ligge i statlige eller kirkelige organer. Ikke desto mindre har utsiktene til endringer skapt nytt liv i en 

gammel debatt om hvordan kirken best kan organiseres: Om muligheter og premisser for en samlet 

ledelse av alle kirkelig ansatte, om hva slags organer som eventuelt skal få oppgavene med å tilsette og 

lede ulike kategorier av medarbeidere; og om presters, prosters og biskopers plass i ledelsen på ulike nivå.  

Selv om Presteforeningen over tid har hatt markerte syn i flere av disse spørsmålene, ser man verdien av 

å gå inn i tematikken igjen, både for å tydeliggjøre viktige premisser, men også for å drøfte sider av saken 

på nytt i lys av endringer i kirke og samfunn. Som ledd i denne prosessen har Presteforeningens 

sentralstyre nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av: 

Professor ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo: Trond Skard Dokka 

Professor ved Det teologiske Menighetsfakultet: Harald Hegstad 

Dosent ved Høgskulen i Volda: Jan Ove Ulstein 

Domprost i Tromsø: Herborg Finseth Heiene 

Prost i Larvik: Terje Fonk 

Sokneprest i Østenstad: Astrid Sætrang Morvik 

Rådgiver i Presteforeningen: John Kaufman. 

Leder i Presteforeningen: Gunnar Mindestrømmen (leder for utvalget) 

Rektor i Presteforeningen: Inge Westly (sekretær for utvalget)  

Oppgaven for gruppen har vært å gi anbefalinger til arbeidet med ny kirkeordning ut fra en drøfting av 

teologiske premisser og organisatoriske løsninger. Utredningen som nå legges frem, er ment å være et 

bidrag til debatten blant Presteforeningens medlemmer, til Den norske kirkes videre arbeid med fremtidig 

organisering av kirken, og til lesning for andre interesserte.  

Det bør sies at flere av dem som deltar i gruppen har engasjert seg i debatten fra ulike synsvinkler 

tidligere, skrevet utførlig om tematikken andre steder, og representerer ulike syn i enkeltspørsmål. Vil 

man se hva den enkelte står for, bør man gå til tekster den enkelte har utgitt. Dette innebærer at 

gruppemedlemmer også vil velge andre formuleringer til enkeltpunkter når de skal presentere 

synspunkter kun på egne vegne. Enkelte har også posisjoner i kirkelige organer hvor de kan komme til å 
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behandle de aktuelle ordningsspørsmål på et senere tidspunkt. For ryddighetens skyld kan de derfor ikke 

binde seg til bestemte posisjoner forut for en slik behandling. Ikke desto mindre reflekterer denne 

utredningen refleksjoner vi har gjort i fellesskap, og vi er enige om at de anbefalinger som gis, bør følges 

opp med drøftinger i Presteforeningens organer og i det videre utredningsarbeid innenfor Den norske 

kirke.  

Mens kirkens organisering lenge har vært sett som et teologisk adiaforon i luthersk tradisjon,1 har 

ordningsspørsmålene i dag fått en tydeligere plass også innenfor luthersk ekklesiologi:2 En drøfting av 

kirkens ledelse og organisasjon kan ikke skje uten at vi kommer inn på de underliggende spørsmål om 

hvordan kirken er og bør være kirke. Derfor mener vi det er vesentlig at debatten om ny kirkeordning også 

må bygge på en teologisk argumentasjon. Det vil også være det sentrale perspektivet i denne 

utredningen, som ikke i tilsvarende grad går inn på de mer direkte kirkerettslige og arbeidsrettslige 

problemstillingene.  

Når en refleksjon om kirken fremføres fra Presteforeningens ståsted, vil den være preget av prestenes 

erfaringer og oppfatninger av egen tjeneste, men også av perspektiver som er utviklet i møte med de 

mennesker prestene er satt til å tjene i folkekirkevirkeligheten. Andre vil gå inn i debatten med perspektiv 

som er vel begrunnet fra sine ståsteder. Alle er vi preget av den konteksten vi står i, og et variert 

erfaringstilfang kan bare tjene debatten. En særlig utfordring kan likevel ligge i det at vi fra vårt ståsted 

fremfører argumenter som i kraft av å være teologiske pretenderer å være gyldige for flere. 

Presteforeningen har ved noen anledninger blitt anklaget for å blande teologi og profesjonsinteresser. Vi 

tror utfordringen løses best gjennom en argumentasjon som er mest mulig åpen på egne premisser og 

avveininger. Vi vil være avhengige av å bruke teologiske begreper og resonnementer, men vil forklare 

faguttrykk, slik at teksten blir tilgjengelig for lesere med ulik fagbakgrunn.  

I refleksjonen ønsker vi å ta vår kontekst på alvor. Det betyr at vi vil vurdere spørsmålene om kirkeordning 

og tjenestemønster i lys av de endrete betingelser som kirke- og samfunnssituasjonen byr på. Utviklingen 

innenfor teologien innebærer også at innarbeidete teologiske argumenter ikke nødvendigvis kan brukes 

på samme måten som tidligere. Videre ser vi det som nødvendig å lese de gamle autoritative tekstene ut 

fra sin historiske sammenheng, slik teologien lenge har gjort med tekstene fra det gamle og nye 

testamentet, men som også må gjøres med tekstene fra den lutherske tradisjonen. På denne måten 

ønsker vi å føre en kontekstuell ekklesiologisk og tjenesteteologisk drøfting, hvor vi ikke bare gjentar 

gamle kjerneord, men også ser etter løsninger som svarer på de utfordringene kirken står overfor i dag.  

Hvilke forhold i kirke og samfunn er det da som inviterer til fornyet drøfting av kirke, tjenestemønster og 

presterolle? De er mange: overgangen fra en luthersk enhetskultur til et pluralistisk, sekularisert samfunn; 

fremveksten av demokratiske organer, forvaltningskultur og nye tjenestegrupper i kirken; endrete 

samhandlingsmønstre i arbeidslivet og i kirken. I møte med endringene må vi spørre: Hvordan bør roller 

og samhandling være for at kirken skal kunne fylle sitt oppdrag i fremtiden? Hvordan bør kirken formes og 

ledes for at den fortsatt kan fremstå som en levende folkekirke?  En ledetråd i gruppens arbeid har vært å 

ta utgangspunkt i livet i menigheten lokalt. Dette mener vi er nødvendig både av praktiske og prinsipielle 

grunner. Det er her gudstjenester feires, mennesker møtes og kirkens virkelige liv utfoldes.  

                                                             
1
 Adiaforon – vanligvis om et etisk spørsmål hvor det ikke gis normative svar om hva som er godt eller ondt, 

men hvor ulike handlinger kan tenkes.  

2
 Ekklesiologi er fagteologisk term for ”læren om kirken” 
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1.2  Sammendrag  

Kapittel II: Situasjon, endring og utfordring 

Siden grunnloven ble utformet for snart 200 år siden, har det norske samfunnet gjennomgått store 

omveltninger. Fra å være et enhetssamfunn hvor kirken var sentral premissleverandør, er vi blitt til et 

pluralistisk samfunn hvor kirken representerer ett blant flere livssyn. Av egne medlemmer kan kirken både 

betraktes som trossamfunn og tjenestetilbyder. Uansett må den stadig vise sin berettigelse – ved å tilby 

mening og fellesskap på trossamfunnets premisser. For å videreføre og styrke tilhørigheten i folkekirken, 

kreves det at virksomheten ledes på en måte som tydeliggjør kirkens egenart og oppdrag i ord og 

handling, og som makter å ivareta mangfoldet i folkekirken.  

Konsekvensene organisatorisk for prestetjenesten merkes ved at andre lederstillinger er innarbeidet i 

lokalkirken og med kirkelige reformer som gir nye oppgaver og samhandlingsmønstre. Nye 

tjenestegrupper tilfører ny kompetanse til arbeidsfellesskapet. Prestens tradisjonelle rolle utfordres ved 

at ansvarsområdet synes å bli mer avgrenset til de gudstjenestelige funksjonene, mens mandatet til å 

utøve en pastoral ledelse i menighetsfellesskapet utenfor gudstjenestesammenhengen, svekkes. Dette 

aktualiserer spørsmål om hvordan kirken bør ledes, og ledelsesfunksjoner fordeles, når kirken skal fylle 

sitt oppdrag i fremtiden.  

Kapittel III: Kirkeforståelse  

Ulike kirkelige tradisjoner har utformet ulike kirkesyn og organisasjonsmodeller for kirken, med fagspråket 

gjerne karakterisert som episkopale, kongregasjonale eller synodale kirkestrukturer.3 Den norske kirke kan 

ses som en kombinasjon av disse tre.  Det er enighet om at man ikke umiddelbart kan lese én 

organisasjons- eller ledelsesmodell ut fra Skriften, men at refleksjonene snarere bør ta sitt utgangspunkt i 

en overordnet forståelse av kirkens egenart og oppdrag. I vår kirke har de lutherske bekjennelsesskriftene 

med artiklene i Confessio Augustana (CA) art. 5 og 7 vært sentralt utgangspunkt.4  Her sies det at Gud har 

innstiftet en tjeneste med ord sakrament for at mennesker skal komme til tro (CA 5), og at kirken er 

”forsamlingen av de hellige, hvor evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett” (CA 7). Kirken må 

ses som en Guds handling gjennom nådemidlene (ord og sakrament), og en tjeneste som ivaretar denne 

forvaltningen, er grunnleggende for kirken. Dåpen innlemmer mennesker i fellesskapet med Kristus, 

kirken må dermed grunnleggende forstås som fellesskapet av alle de døpte.  

Artikkelen sier også at kirken er fellesskapet eller samlingen om ord og sakrament. Dermed understrekes 

det lokale, konkrete gudstjenestefellesskapet som sentralt i kirkeforståelsen. Dette bidrar til oppfatningen 

av soknet som kirkens grunnenhet i organisatorisk forstand, med det gudstjenestefeirende fellesskapet og 

alle de døpte som uløselige sider av helheten i den lokale menigheten. I luthersk sammenheng har dette 

igjen blitt knyttet sammen med tanken om det allmenne prestedømme og den enkelte døptes medansvar 

for kirkens helhetlige oppdrag. Dette perspektivet har en forankring i den bibelske talen om kirken 

forstått som ”Guds folk” og ”Kristi kropp” som fremhever kirken som fellesskap. Fellesskapsaspektet er i 

senere år blitt betont i de økumeniske samtalene om kirken, gjerne betegnet som communio-

ekklesiologien.5 Kirken er et fellesskap mellom Gud og mennesker, men også mennesker imellom, preget 

av gjensidighet, samhørighet, medansvar og mangfold. Etter luthersk tradisjon er det ikke grunnlag for å 

                                                             
3
 Se begrepsforklaringer punkt 3.1 

4
 Confessio Augustana, eller den ”Augsburgske bekjennelse” fra 1530, er et sentralt luthersk bekjennelsesskrift 

og hører blant Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.  

5
 ”Communio” fra latin og betyr fellesskap, samfunn.  
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regne prester som en stand utskilt fra menigheten for øvrig. Prestenes tjeneste er begrunnet i det 

oppdraget kirken har fått som fellesskap. Dette får betydning også for den organisatoriske forståelsen av 

kirken forstått prinsipielt som én helhetlig organisasjon.  

Communio-ekklesiologien må ses i sammenheng med en annen tanke som er fremhevet på 1900-tallet, 

forståelsen av kirken som tjener. Slik Kristus tjente verden, skal kirken tjene den. Slik understrekes det 

diakonale oppdraget, men også et maktkritisk perspektiv. Den lutherske toregimentslæren skiller mellom 

”åndelig” og ”verdslig” makt, og gjør det klart at kirkens myndighet primært består i å forvalte ”ordets 

makt”, i motsetning til ytre maktmidler. En viss ordningsmakt må kirken likevel ha, ikke bare gjennom 

myndigheten til å ”binde og løse” og legge til rette for nådemiddelforvaltningen, men også med å 

kommunisere gjennom ulike ordninger, beslutninger og konkrete handlinger.  

Fellesskapsdimensjon og maktfordelingsprinsipp kan være med å underbygge forståelsen av demokratiets 

rolle i kirken. Ut fra demokratisk tankegang vil rådsorganene kunne ses som legitime, representative 

organ for menigheten og det allmenne prestedømme. Forskjellen mellom et alminnelig politisk demokrati 

og kirkens, er at det ikke er folket, men Kristus som er kirkens øverste autoritet. Det kirkelige demokrati 

skal utøve sin myndighet i troskap mot Kristus på samme måte som prester og de øvrige vigslete tjenester 

skal det. Fordi tjenesten med ord og sakrament utgjør en sentral dimensjon ved kirkens samlete oppdrag, 

må det legges til rette for et fortsatt samvirke mellom prestetjenesten og de valgte organer på ulike nivå, 

slik at man kan stå sammen om det kirkelige oppdraget. Ledelsesoppgaven består ikke bare i å se til at ord 

og sakrament forvaltes og at bestemte oppgaver blir utført, men også i å utvikle kirken som et lokalt og 

globalt fellesskap i Kristus.  

Kapittel IV: Tjenesteteologi 

Organisatoriske endringer og fremvekst av flere tjenester i tillegg til prestetjenesten, har aktualisert et 

videre arbeid med tjenesteteologien.6 Kirkeforståelsen og spørsmålene om hva som tjener menighetens 

liv, blir vesentlig utgangspunkt også her. Forståelsen av oppdraget kan tolkes ulikt, alt etter hva slags 

teologiske eller sosiologiske forestillinger man har om hva en menighet er og bør være. En kirkelig 

organisering må utformes med tilstrekkelig fleksibilitet som ivaretar lokale forskjeller i landet. Ut fra 

kirkeforståelsen legger vi til grunn at alle de døpte og det gudstjenestefeirende fellesskapet utgjør 

uatskillelige sider ved kirken. Dette må prege organiseringen av kirken og synet på kompetanse, stillinger 

og tjenester som bør finnes lokalt:  

Både i lutherske og andre kirkesamfunn har man ofte fokusert på prestens rolle som grunnleggende i 

kirkens liv. Om det ikke fantes andre tjenester, må uansett den pastorale tjeneste med ordet og 

sakramentene være der. Dette betyr ikke at man kan avlede alle kirkelige tjenester fra prestetjenesten. I 

tillegg til denne trengs det mennesker som har oppgavene med å undervise, lede det diakonale og det 

kirkemusikalske arbeidet, og til å lede den daglige virksomheten med økonomiske, administrative, 

personalmessige og bygningsmessige forhold. I likhet med andre virksomheter kan man for kirken skille 

mellom stillinger som i større eller mindre grad lar seg definere ut fra virksomhetens formål.  

I kirken er det de vigslete tjenester som mest direkte lar seg begrunne ut fra kirkens oppdrag. 

Vigslingshandlingen rommer en beskrivelse av oppdraget, løftesavleggelse, bønn om velsignelse, og den 

                                                             
6
 Mens man tidligere gjerne brukte betegnelsen ”embetsteologi” er det flere i dag som foretrekker 

”tjenesteteologi”, for å unngå det mer omdiskuterte begrepet ”embete”.  Dette er i tråd med Bispemøtets 

tilråding om terminologi i sak 3/2010. Vi bruker generelt ”tjenesteteologi” men anvender ”embete” og 

”embetsteologi” hvor det er naturlig for å referere posisjoner eller tema i debatten. Se pkt 4.5–4.6.  
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gir fullmakt til å utføre tjenesten. Den vigslete får en forpliktelse og samtidig en selvstendighet i utførelsen 

av sine oppgaver. Dette har likhetstrekk med den faglige og kreative selvstendigheten som gjelder for 

medarbeidere med utdanning på høyere gradsnivå i andre sammenhenger. Vigslingen innebærer at den 

enkelte former sin tjeneste innenfor en gitt kollegial sammenheng og den sammenhengen som biskopens 

tilsyn representerer i kirken. Den vigslete må like fullt være underlagt soknets ledelsesorganer. Dette 

stiller krav til kompetanse og ledelsesform hos dem som skal lede vigslete stillinger.  

Det finnes ulike syn på hvordan tjenesten med ord og sakrament prinsipielt skal forstås innenfor helheten i 

kirken, det gjelder både i kirken og i vår gruppe. Noen vil vektlegge at prestetjenesten er avledet 

fellesskapet og det allmenne prestedømme (delegasjonsteorien), mens andre understreker at den 

reflekterer en guddommelig innstiftet tjeneste som gir presten et oppdrag overfor menigheten 

(institusjonsteorien). Perspektivene utelukker hverandre imidlertid ikke, og arbeidsgruppen står sammen 

om konklusjonene at: forkynnelse og sakramentsforvaltning i seg selv er konstituerende for kirken; at 

dette er oppgaver som bør omfattes av ordninger som gir den nødvendige stabilitet; og at disse 

oppgavene skal knyttes til og gi identitet særskilt til prestetjenesten. Arbeidsgruppen ser imidlertid ikke at 

prestetjenesten med nødvendighet må utgjøre en særskilt organisatorisk enhet i kirken.  

Spørsmålet er så om det gis en indre sammenheng mellom å være prest og å være leder i menigheten. 

Tjenesten med ord og sakrament tilsier at presten er leder av den gudstjenestelige virksomheten, men 

isolert sett gir den ikke et mandat til å forestå den overordnete, daglige organisatoriske ledelsen av 

kirken. Derimot innebærer tjenesten et læremessig og pastoralt ledelsesansvar som tilsier at presten bør 

ha et tydelig mandat til å utøve en ledelse overfor fellesskapet som helhet. Dette må skje gjennom 

forkynnelse, sjelesorg og veiledning, både innenfor og utenfor den gudstjenestelige sammenhengen. Fordi 

prestens tjeneste gjennom ansvaret for ord og sakrament inngår som en sentral del av kirkens 

overordnete oppdrag, bør presten også ut fra sin kompetanse og sitt ansvar, medvirke til beslutninger 

som er viktige for konkretiseringen av kirkens oppdrag i den lokale menigheten. Det begrunner prestens 

plass i menighetsrådet, men betyr ikke at presten trenger å utøve funksjonen som daglig leder. Derimot 

gir det holdepunkter for å si at daglig ledelse må skje i et ordnet samvirke med prestetjenesten.  

Bispetjenesten betegnes gjerne som enhetens tjeneste, og ses i lutherske kirker som en form for 

prestetjeneste. Biskopene utøver et pastoralt tilsyns- og ledelsesansvar innenfor et område bestående av 

flere menigheter, og på den måten får de et overordnet ansvar for menigheter, prester og andre 

medarbeidere i menighetene. Biskoper i vår kirke har en myndighet til å treffe visse typer vedtak i kraft av 

tilsynsmyndigheten, men for øvrig utøves ledelsen vesentlig i kollegial sammenheng og gjennom ”ordets 

makt”. Beslutningene som i dag kan fattes i kraft av tilsynet, er i stor grad av reaktiv karakter, altså som 

reaksjon på negative forhold med hensyn til liv og lære. Ut fra biskopenes pastorale ledelsesansvar kan 

det være grunn til å styrke den mer proaktive rollen i prosesser og beslutninger med betydning for kirkens 

fremtid. Dette underbygger biskopenes plass i demokratiske organer som fatter overordnete beslutninger 

om kirkens virksomhet, men tilskynder også en nærmere drøfting av hvordan biskopene kan medvirke til 

andre ledelsesprosesser i det daglige.  

Når vi vil trekke slutninger om ledelseskompetanse i kirken, ser vi for det første at det finnes flere arenaer 

og typer virksomhet som alle krever sine respektive former for ledelse innenfor gudstjenesteliv, 

undervisning, diakoni, kirkemusikk, innenfor økonomi, personal og administrasjon, etc.  I tillegg er det 

behov både for en overordnet ledelse som gjør at de ansatte fungerer som fellesskap, og som gjør at 

folkekirkemenigheten på ulike nivå styrkes i sin identitet som kirke. Til daglig ledelse av ansatte kreves det 

ledelseskompetanse som ivaretar både en teologisk og kirkefaglig dimensjon, en samhandlingsdimensjon, 

og en økonomisk, personalmessig og administrativ dimensjon. Om det ikke lar seg gjøre å utforme 
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løsninger med én enkelt person som kan ivareta alle funksjoner, bør det arbeides med modeller i analogi 

til den funksjonsdeling som i dag finnes på bispedømmenivå mellom bispedømmerådsleder, biskop og 

stiftsdirektør hvor ledelsen i alle funksjoner er definert. Faglighet og samhandling bør uansett inngå som 

vesentlige komponenter i den daglige ledelsen av en menighet. Det kan vanskelig stilles lavere krav til 

identifikasjon med kirkens oppdrag for den som utøver overordnet ledelse i en menighet, enn til vigslete 

stillinger som er underlagt denne ledelsen. 

Kapittel V: Drøfting av problemstillinger  

En rekke konkrete problemstillinger kan drøftes på basis av de ekklesiologiske og tjenesteteologiske 

refleksjonene foran: Hvilke ledelsesfunksjoner bør primært ligge i soknet, hvordan kan ledelse deles 

mellom sokneprest og daglig leder, hvilke beslutninger skal ligge til rådene på ulike nivå i kirken, hvordan 

bør biskopens rolle utformes, og hvordan organiseres arbeidsgiveransvaret? 

Vi innleder med en presisering av kirken som virksomhet. Begrepet brukes i denne sammenheng for å 

betegne handlinger som er begrunnet i kirkens oppdrag og som organisatorisk utfoldes i soknet.7 

Prinsipielt er kirken et fellesskap som går ut over det vi kan definere rent sosiologisk. Den fremstår likevel 

som en organisatorisk størrelse med ledelse, ansatte, arbeidsområder og tiltak. I kirkeloven og 

tjenesteordningene blir virksomheten konkretisert gjennom arbeidsområder som gudstjenesteliv og 

sjelesorg, undervisning, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk, og tiltak blant barn og unge. Men selv om 

slike aktiviteter har et visst fokus, må ikke dette stå i veien for en videre oppfatning av kirken som også 

omfatter det folkekirkelige mangfoldet av mennesker med ulike typer av engasjement og identifikasjon til 

kirken, og som trenger en form for ledelse. Kirkens organisasjonsmønster må også utformes med 

fleksibilitet slik at man blir i stand til å møte de varierte utfordringer, geografisk, kulturelt og sosiologisk.  

Forståelsen av kirkens virksomhet, gir føringer for hvilke ledelsesfunksjoner som primært bør være i 

soknet, og hvilke som kan legges andre steder i kirkeorganisasjonen. Ikke alle ledelsesfunksjoner trengs i 

like stort omfang i menigheten. Vårt utgangspunkt er en kirkeforståelse hvor ord og sakrament og de ulike 

vigslete tjenester uttrykker sentrale sider ved virksomheten; hvor menigheten ses som et fellesskap 

preget av gjensidighet, samhørighet, medansvar og mangfold; og som samtidig utgjør et fellesskap av 

døpte som praktiserer sin tilhørighet på ulike måter. Dette krever et lederskap som sørger for funksjonene 

på de respektive virksomhetsområder, som bidrar til utvikling og samhandling i staben, og til 

identifikasjon og deltakelse på ulike nivå innenfor folkekirkefellesskapet. Disponering av ressurser kan 

være ett viktig aspekt innenfor ledelse, men økonomikompetansen er ikke primær sett i forhold til 

soknets virksomhet. Økonomiske, administrative og personalmessige ledelsesfunksjoner er nødvendige 

støttefunksjoner som like gjerne kan plasseres på et nivå utenom soknet. 

Dette kan påvirke rollefordelingen mellom sokneprest og daglig leder i soknet. Vi har pekt på at 

funksjonen som organisatorisk eller daglig leder ikke lar seg utlede direkte av prestenes ansvar for 

nådemiddelforvaltningen. Derimot må daglig leder ha en kompetanse og uttrykt forpliktelse som står i 

forhold både til oppdraget han eller hun leder, og de medarbeiderne som skal ledes. Når daglige ledere er 

andre enn sokneprester, må deres ledelse utøves i et ordnet samvirke med sokneprest. Det bør vurderes 

ordninger med krav til personlig egnethet, kirkefaglig kompetanse etter fastsatte kriterier, en uttrykt 

forpliktelse på kirkens tro og lære, og ordninger med fastsettelse av samarbeidsrutiner og 

oppgavefordeling mellom daglig leder og sokneprest. Om sokneprest skal være daglig leder, bør det stilles 

krav til personlig egnethet og videreutdanning i ledelse etter fastsatte kriterier.  

                                                             
7
 Når vi bruker ”virksomhet” i arbeidsrettslig mening, går det frem i teksten.  
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Det demokratiske ansvaret som skal ligge til menighetsrådet, må defineres ut fra tenkningen om det 

allmenne prestedømme, det fellesskapsorienterte kirkesynet, og en forståelse av kirken som virksomhet. 

Menighetsrådet må ha overordnet ansvar for hvordan kirkens oppdrag skal utføres konkret i soknet. Selv 

om menighetsrådets handlefrihet i praksis vil begrenses av de vigsletes selvstendige stillinger, og av at 

ressurstildeling, tilsettinger og arbeidsgiveransvar ligger i andre organer, må det være et mål å styrke 

menighetsrådenes mulighet til å prege virksomheten i soknet. Dette kan skje ved å samle det juridiske 

virksomhetsansvaret i soknet, noe som i større grad enn i dag gjør menighetsrådet økonomisk og juridisk 

ansvarlig for virksomheten, og videre ved å styrke rådets påvirkningsmulighet ved tilsettinger.  

I den pågående debatten om kirkeordning har flere foreslått å bygge ut ledelse og koordinering på et 

såkalt mellom- eller prostinivå. Tanken er å forene funksjoner fra dagens fellesråd, prostier og 

bispedømmeråd innenfor geografiske områder som likner dagens prostier. Mye taler for at det vil være 

behov for et mellomnivå som både ivaretar kontakt mot kommune, og ivaretar personalmessige, 

økonomiske og administrative funksjoner på dette nivået.  Spørsmålet er om det i tillegg bør opprettes et 

demokratisk valgt organ på dette nivået slik at tilsettings-, arbeidsgiver- og virksomhetsansvaret skal 

forankres her. Det kan gi handlekraft til ledelsesorganene på dette nivået, men kan også komme til å 

konkurrere med menighetsrådene om innflytelse over menighetens virksomhet.  

I liket med menighetsrådet har bispedømmerådet et ansvar for å bidra til å ”vekke og nære det kristelige 

liv” i soknene. Rådets funksjon er preget av samvirket med biskopen som enhetens tjeneste. Som del av 

kirkemøtet deltar bispedømmerådet i det nasjonale kirkestyret og utøver på den måten også et 

overordnet læreansvar, med myndighet blant annet til å fastsette liturgier. Sentrale oppgaver etter 

dagens ordning er for øvrig myndigheten til å tilsette og eventuelt avsette prester, og medvirke ved 

utnevning av biskop. Det er grunn til å understreke betydningen av å ha et råd på overordnet nivå i kirken 

hvor tilsynstjenesten og de demokratisk valgte kan samvirke og trekke veksler gjensidig på hverandres 

kompetanse som i dag. Dette gir gode grunner for at tilsettings- og arbeidsgiveransvaret for vigslete 

legges til bispdømmerådet.  

Når biskopene utøver ledelse, er dette forankret i tilsynsansvaret som i vesentlig grad utøves gjennom 

tjenesten med ord og sakrament, kollegialt i møte med menigheter og medarbeidere, og gjennom 

deltakelsen i bispedømmeråd, kirkemøte og bispemøte. Vi har tidligere pekt på betydningen av at 

biskopene som sentrale ledere i kirken har et handlingsrom, ikke bare gjennom å vedta reaksjoner på 

negative forhold, men også gjennom å medvirke aktivt til beslutninger om planer, tiltak, bruk av ressurser, 

tilsettinger, etc. Den innholdsmessige sammenhengen mellom arbeidsgiver- og tilsynsfunksjon tilsier at 

disse bør ses i sammenheng. Biskopens aktivt formende lederskap kan utøves ved at biskopen ivaretar 

deler av arbeidsgiveransvaret.   

Plasseringen av tilsettings- og arbeidsgiveransvar i strukturen får avgjørende betydning for 

kirkeordningen, og vil følges opp også i den avsluttende drøfting av modeller. Det finnes argumenter for å 

legge dette til et mellomnivå hvor man kan samle virksomhetsansvar, arbeidsgiveransvar og eventuelt 

også tilsettingsansvar. Dette må holdes opp mot fortrinnene med å samle arbeidsgiveransvaret på 

regionalt nivå. En større arbeidsgiverenhet gir fordeler både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Det gir 

større fleksibilitet; flere forvaltningsnivå gir den ansatte mulighet til å prøve en sak for en høyere instans; 

og det blir lettere å samle og utvikle spisskompetanse på personalspørsmål i organisasjonen. Det er også 

fordeler med å knytte arbeidsgiver- og tilsynsmyndighet sammen.  

At kirken nasjonalt fremstår som en sammenhengende størrelse, vil være av betydning både for kirkens 

enhet, og for at mennesker kan kjenne tilhørighet til Den norske kirke uavhengig av hvor i landet de bor. 

Dette kan tjene som argument for at ordninger og planer i stor grad fastsettes nasjonalt. For å ivareta et 
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teologisk mangfold på tvers av bispedømmene, kan det argumenteres for at tilsetting av biskoper og 

proster skjer på nasjonalt nivå. I en fremtidig ordning bør ansvaret for planer og ressurser være bedre 

samordnet enn i dag, og det bør utvikles enhetlige strukturer nasjonalt som kan koordinere, kvalitetssikre 

og bistå arbeidsgiverfunksjonene i kirken.   

Uansett hvem som stiller penger til disposisjon for et formål, så vil man ha behov for å se at de brukes i 

henhold til intensjonene. Stat og kommune stiller krav til kontakt og rapportering som får følger for den 

kirkelige organisering og forvaltning av økonomien. For å unngå unødige hindringer i relasjon til 

kommunene, bør det fortsatte være kontakt- og samarbeidsordninger innenfor den enkelte kommune. 

Uansett vil de private, giverfinasierte inntektene bli viktige i fremtiden. Også her kreves det en indre 

korrespondanse mellom giver og formål som tilsier at soknet bør være en grunnleggende 

forvaltningsenhet fordi menigheten stadig er det stedet som gir mest identitet.  

Punkt VI Drøfting av modeller  

I en oppsummerende drøfting tar vi for oss tre aktuelle organisasjonsmodeller for kirken hvor 

arbeidsgiveransvaret tenkes lagt henholdsvis til soknet, et mellomnivå, eller til regionalt nivå. En 

soknemodell er gjennomført i Svenska kyrkan med arbeidsgiveransvar og tilsettingsansvar lagt til soknet 

som dermed får en særlig selvstendig stilling. Kyrkoherden som nærmest svarer til vår sokneprest, er 

daglig leder og har også det overordnete pastorale ansvar i menigheten. Utfordringen med at mye ansvar 

legges til små organisatoriske enheter, søkes løst gjennom soknenes mulighet til frivillig å inngå i større 

enheter, samfälligheter, som har likhetstrekk med våre fellesråd. Modellen gir en organisatorisk klarhet 

og konsentrasjon av myndighet til soknet. Ulempene er at oppgaver og myndighet konsentreres hos 

kyrkoherden, arbeidsgiveransvaret forvaltes innenfor små organisatorisk enheter, og biskopens rolle 

svekkes når virkemidlene i arbeidsgiveransvaret ikke ligger på bispedømmenivå. Den tyngste 

innvendingen er likevel at modellen er ressurskrevende ved at kompetanse innenfor økonomi, personal 

og administrasjon må bygges opp i hvert enkelt sokn, og at den også legger tungt ansvar på soknets 

demokratiske organer.  

En justert prostimodell vil i likhet med den svenske ha sine klare fordeler ved at arbeidsgiveransvar, 

virksomhetsansvar og eventuelt tilsettinger samles på ett sted, samtidig som soknenivået lettes for et 

administrativt ansvar som kan være krevende. For å oppnå tilstrekkelig store enheter, er det naturlig å 

gjøre de fleste enhetene større enn de fleste av dagens fellesråd, i nærheten av de nåværende prostier. 

De tilknyttes demokratiske organ som velges ved direkte eller indirekte valg. Tilsettingsmyndigheten kan 

legges til prostinivå, men i prinsippet også til menighets- eller bispedømmenivå. Mer enn i noen annen 

modell vil denne samle ressurser og beslutningsmyndighet på samme sted, noe som gir handlingsrom for 

ledelse på dette nivået. Ulempene vil være at mye makt i kirkeorganisasjonen samles her, på bekostning 

av bispedømmerådene og etter alt å dømme menighetsrådene. Dette siste kan gå ut over lokalt 

engasjement og initiativ. Om organene på prostinivå ikke skal overstyre menighetsrådene i deres ansvar 

for å lede den kirkelige virksomheten i soknet, betyr det også at det demokratiske potensialet i 

organisasjonen brukes på avgjørelser som hovedsakelig berører personalmessige og forvaltningsmessige 

forhold. Forvaltningsområdet personalmessig blir lite med en slik modell.  

Betegnelsen sokne- og bispedømmemodell, beskriver en løsning hvor tilsettings- og arbeidsgiveransvar 

legges til bispedømmenivå, men hvor soknet blir juridisk virksomhetsansvarlig. At viktige demokratiske 

funksjoner legges til sokn og bispedømmenivå, korresponderer med den ekklesiologiske betydningen 

disse leddene har. Modellen bygger i stor grad på de ordninger som er i dag. De vesentligste forskjellene 

blir at virksomhetsansvaret ikke lenger deles mellom sokn og fellesråd, og at tilsatte som i dag hører til 

fellesrådeslinjen, legges inn under bispedømmerådenes ansvar. Fordi antallet tilsatte innenfor et 
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bispedømme vil bli stort, må vigslete tilsettes i bispedømmeråd, mens øvrige trolig tilsettes på andre nivå. 

Daglig personaloppfølging skjer på delegert myndighet til mellomnivået, lik dagens praksis. Det er ønskelig 

å videreføre samarbeidsordninger innenfor den enkelte kommune for å ivareta kontakt og samarbeid med 

kommunene. Menighetsrådets selvstendige stilling styrkes ved at dette ikke kommer i press fra et organ 

på fellesrådsnivå med myndighet til å vedta mål og planer og forvalte ressurser for den kirkelige 

virksomheten, jf nåværende Kirkelov (KL) § 14. Sokn som ønsker det, må kunne inngå i 

samarbeidsordninger med flere sokn. Menighetsrådene bør få økt innflytelse i tilsettingsprosesser, men 

det endelige tilsettings- og arbeidsgiveransvar bør legges på bispedømmenivå. Samtidig som daglig 

oppfølging bør skje fra mellomnivå som i dag, gir det fordeler både for ansatte og arbeidsgiver med større 

forhold. Modellen muliggjør også et samvirke mellom biskop, råd og administrasjon i 

personalforvaltningen; strategiske beslutninger kan fattes i en sammenheng hvor personalfaglig og 

kirkefaglig kompetanse er integrert, og modellen innebærer en fordeling av makt på flere nivå. Ulemper 

med modellen er avstanden mellom bispedømme og sokn; maktfordeling kan også skape uklare 

ansvarsforhold; kirkelige medarbeidere vil tilsettes i organer på ulike nivå; og modellen gir mindre 

handlingsrom for endringsledelse på prostiplan.  

 

1.3 Anbefalinger  

På bakgrunn av de ekklesiologiske og organisatoriske vurderingene vi har gjort i det foregående, vil 

arbeidsgruppen anbefale at følgende forslag tas opp til drøfting blant Presteforeningens medlemmer og 

bli gjenstand for videre utredning i de ansvarlige organer innenfor Den norske kirke:  

1) Det utredes en modell for fremtidig organisering av Den norske kirke hvor tilsettings- og 

arbeidsgiveransvar for alle tilsatte legges til bispedømmerådene, og hvor virksomhetsansvaret legges til 

soknene. 

2) Det utredes også en modell for fremtidig organisering av ledelsesfunksjonene i soknet hvor rollene 

mellom sokneprest og daglig leder er nærmere avklart, og hvor plattformen for begge stillingers 

ledelsesutøvelse i soknet er tydeligere definert enn i dag.  

I arbeidet med disse modellene ber vi om at følgende konkrete overveielser tas i betraktning:  

a. I tillegg til at det juridiske virksomhetsansvaret for soknet entydig legges til menighetsrådet, og at 

prostinivået fortrinnsvis blir en støttefunksjon for soknet, kan rådets myndighet styrkes gjennom 

økt påvirkningsmulighet ved tilsettinger. Sokn som ønsker det, må frivillig kunne inngå i organisert 

samarbeid.  

b. For stillingene som daglige ledere i soknene kan det utarbeides generelle kvalifikasjonskrav som 

spesifiserer ledelsesfaglig og kirkefaglig kompetanse. Daglige ledere bør uttrykke en forpliktelse på 

kirkens tro og lære. Det utarbeides en ledelsesinstruks for hvert sokn som presiserer 

samarbeidsrutiner og oppgavefordeling mellom daglig leder og sokneprest. Denne behandles i 

menighetsrådet og godkjennes av biskop. Det bør også vurderes en øvre grense for hvor mange 

sokn som kan betjenes av en daglig leder.  

c. Dersom sokneprest skal være daglig leder, må det stilles krav til videreutdanning i ledelse etter 

fastsatte kriterier, og til personlig egnethet. Det må avklares hvorvidt sokneprest kan ha 

stemmerett i menighetsrådet dersom denne også har funksjonen som daglig leder.  
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d. Et fremtidig stillingsmønster for presteskapet bør legge til rette for ulike typer pastoral kompetanse 

ved å innføre et mer tydelig skille mellom sokneprest og kapellan, ved å etablere særskilt 

videreutdanningstilbud for sokneprester, og ved å stimulere til faglig utvikling og spesialisering også 

for øvrige prestetjenester i soknet, ved institusjoner, og andre steder i kirken.   

e. De vigslete stillingene bør i sitt daglige arbeid være underlagt menighetsråd og daglig ledelse i 

menigheten, og ledelsen utøves i tråd med de instrukser som fastsettes for den daglige, faglige og 

pastorale ledelse i soknet. Alle de vigslete tjenester utformer samtidig sin tjeneste innenfor 

rammen av tilsynet, noe som innebærer at de vigslete medarbeidere kan hente faglig inspirasjon og 

veiledning gjennom tjenestesamtaler, deltakelse under visitaser, tilsynssamlinger og andre 

kollegiale og faglige sammenhenger. Vigslete tjenester kan også utøves innenfor områder som 

dekker flere sokn, men tjenestene må være organisert slik at de samvirker med menighetsrådenes 

planer og underbygger samhandlingene i soknene.  

f. Gjennom den faglige ledelse av virksomhetene i soknet, prostiet og bispedømmet bør man legge til 

rette for tilpasset faglig utvikling og videreutdanning for alle tjenestegrupper. Samtidig bør man 

legge vekt på arbeidsformer som styrker den tverrfaglige samhandlingen i soknet, og samarbeidet 

mellom soknene.  

g. Arbeidsfordelingen mellom ledelsesfunksjonene på prostiplan må utredes nærmere. For å ivareta 

det daglige personalansvaret for alle kirkelige tilsatte, må prostileddet bygges ut med basis i 

kompetansen fra fellesrådsstrukturen og prostistrukturen som er i dag. Dersom det daglige 

personalansvaret deles mellom ulike lederfunksjoner på prostinivå, kan man vurdere å organisere 

ledelsesrelasjoner etter kompetanse slik at administrativ kompetanse leder administrative stillinger 

i soknene, og prosten leder kirkefaglige og vigslete stillinger.  

h. Ordningen med samarbeidsorgan mellom menigheter og kommune kan videreføres i endret form. 

Oppgaven må være å ivareta kontakt med den enkelte kommune, samarbeide om 

gravferdsforvaltning, bygg og vedlikehold, kirkelige fellesoppgaver i kommunen, samt vedta 

fordeling av kommunale bevilgninger til kirkelig sektor. Bispedømmerådet kan være administrativt 

representert i samarbeidsorganene gjennom prostileddet.  

i. Bispedømmerådet kan videreføre funksjoner som nå, men forestår det overordnete tilsettings- og 

arbeidsgiveransvar for alle tilsatte i bispedømmet. Vigslete medarbeidere tilsettes direkte i 

bispedømmerådet, etter innstilling eller uttalelse fra det eller de berørte menighetsråd, mens 

tilsetting av øvrige medarbeidere delegeres til prosti- eller soknenivå.  

j. Biskopens ledelsesfunksjoner utredes nærmere. Tilsyns- og arbeidsgiveransvar utvikles som 

integrerte funksjoner slik at biskopen ivaretar deler av arbeidsgivers oppgaver i tråd med dagens 

ordninger. I tillegg til dagens beslutningsmyndighet ut fra tilsynet, bør biskopen på eget initiativ 

kunne innkalle til tilsynssamlinger, fagsamlinger, forvalte ressurser til etter- og videreutdanning for 

alle vigslete stillinger, legge frem forslag til planer og utviklingstiltak i bispedømmet, og medvirke til 

å løse konfliktsituasjoner.   

k. Kirkemøtet videreføres som et organ som i hovedsak er satt sammen av bispedømmerådene hvor 

også biskopene sitter. I tillegg til nåværende funksjoner bør det utvikles samarbeidsordninger 

mellom ansvarlige kirkelige organ og relevante kompetansemiljø på nasjonalt nivå for å koordinere, 

kvalitetssikre og bistå arbeidsgiverfunksjoner i bispedømmene.  
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II  Situasjon, endring og utfordring   

 

2.1  Kulturelle endringer   

Da grunnloven ble utformet for snart 200 år siden, var Norge et enhetssamfunn hvor innbyggerne i følge 

grunnloven var pålagt å oppdra sine barn i den lutherske tro. Presten hadde en av de mest sentrale 

posisjoner i lokalsamfunnet, og var den som fremfor noen representerte kirken. Han var embetsmann, og 

kirken hadde rollen som folkeoppdrager i tett allianse med statsmakten. Siden den gang har det skjedd 

dyptgripende endringer i det norske samfunnet. Etter epoker med opplysning og maktkritikk, har kirken 

sammen med andre etablerte samfunnsinstitusjoner mistet mye av sin selvsagte posisjon. Vi er gått fra 

jordbrukssamfunn til et postindustrielt samfunn hvor høy utdanning, informasjonsteknologi og 

markedstenkning er dominerende faktorer. Samfunnet er blitt pluralistisk, og dåpsopplæringen er tatt ut 

av skolen. Kirken fremstår dels som ett livssyn blant mange aktuelle på markedet, og oppfattes til dels 

som et offentlig tjenestetilbud som møter mennesker i bestemte livssituasjoner. Enten kirken betraktes 

som trossamfunn eller som tjenestetilbyder, må den stadig vise sin berettigelse – ved å tilby mening og 

fellesskap på trossamfunnets premisser, og ved å være kvalitativ og kompetent i møte med mennesker. 

Mens kirken og presterollen tidligere ble båret av en formell autoritet, kan det se ut som samfunnet nå 

stiller desto større krav til den enkeltes personlige autoritet.  

Og forventningene i folkekirken kan være kryssende: kirken skal bære bud om det evige og samtidig møte 

sin egen tid, den skal tolke flere tusen år gamle hellige tekster inn i sammenhenger som avviser etablerte 

autoriteter, den skal forkynne sannhet og samtidig møte mennesker med nærhet og respekt. Riktignok er 

det forskjeller i holdninger byer og landsdeler imellom. Ikke desto mindre spiller mediene en 

uniformerende rolle for folks oppfatninger – med sitt fokus på enkeltpersoner og enkeltsaker. Om 

kirkemedlemmer har gode erfaringer i møte med sin lokale kirke, kan forholdet til kirken likevel preges 

generelt av bildet som tegnes i mediene. I tillegg er folk blitt mer mobile, og har jevnt over svakere lokal 

tilknytning enn før, særlig i de store byene. Man flytter oftere, beveger seg lengre i hverdagen, og er mer 

selektive på mange plan i livet. Sosial tilhørighet velges mer ut fra individuelle behov enn bosted. 

Kulturendringer preger også virksomheten i kirkelige sammenhenger, man snakker, synger, møtes og 

arbeider på nye måter.   

I det store perspektivet er det tegn på at oppslutningen om kirken er fallende. De nordiske samfunnene 

går for å være noen av de mest sekulariserte både i europeisk og global målestokk – i hvert fall om man 

tar utgangspunkt i individenes tilslutning til etablert religiøs tro og praksis.8 På tross av dette merker vi oss 

at prosenttallene for medlemskap, dåp og gravferd er høye for Den norske kirke. Fortsatt fremstår 

presten som en særlig markør for folkekirken. Spørsmålet for oss blir hvordan kirken kan og bør innrette 

sin virksomhet for å møte disse utfordringene. Hva slags kompetanse blir viktig? Hvordan bør kirken 

organiseres for at den fortsatt kan være en landsdekkende kirke i, av og for folket?  

 

                                                             
8
 Jf. Schmidt og Botvar 2010 
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2.2  Organisatoriske endringer i kirken 

Endringene i samfunnet har satt sitt preg også på kirkens organiserte liv. Med fremveksten av det frivillige 

organisasjonslivet på 1800-tallet fikk prestetjenesten en viktig støtte, men møtte også utfordringer. Det 

myndige lekfolket vokste frem, hadde sine meninger, og ville ha mulighet til å sette dem igjennom også i 

kirken. Allerede med formannskapslovene i 1837 var det gamle embedsmannsveldet langt på vei avløst av 

folkevalgte organer på kommunenivå. Først i 1920 kom Lov om menighetsråd som gav rådene et mandat i 

arbeidet med ”å vekke og nære det kristelige liv” i soknene. Den kirkelige utredningen om Kirkens embete 

og råd fra 1989 gikk inn i en grundig historisk, økumenisk og teologisk drøfting av forholdet mellom 

embets- og rådslinjen, og kom til konklusjoner som har fått gjennomslag i ettertid, ikke minst med 

kirkeloven av 1996. Her utvikles det prinsipielle fundamentet for en ”samvirkemodell” hvor presteembete 

og råd ses som ”selvstendige men ikke uavhengige” organer. Det tales om gjensidig avhengighet og 

uavhengighet på samme tid. Rådet kan ikke overstyre presten i dennes tjeneste med ord og sakrament. På 

den andre siden utøver presten en strategisk pastoral ledelse som medlem ”i og overfor” menighetsrådet, 

men kan ikke overstyre rådet i de beslutninger det tar for ”å vekke og nære det kristelige liv”.9 

Presterollen er blitt justert ikke bare i forhold til rådsstrukturen, men også i møte med nye grupper av 

ansatte i menigheten. Etter hvert som folketallet økte mange steder, og menighets- og foreningsliv vokste 

mot slutten av 1900-tallet, ble det utviklet et aktivitetsnivå i menighetene som krevde mer organisering 

og flere ansatte. Diakon- og kateketstillinger ble innført i mange staber, og man begynte å tale om en 

tjenestedifferensiering i menighetene. I 1986/91 ble det vedtatt liturgier hvor kateketer og diakoner 

vigsles til sine tjenester. Vigslingsliturgi for kantorer ble vedtatt i 1998. Prestene var ikke lenger alene om 

vigsling og kirkefaglig kompetanse. Spørsmålene om de ulike tjenestenes kirkelige status kom under 

debatt, og har trolig nærmet seg en konklusjon først nå i det siste.10 

Også kravene til ledelseskompetanse har økt. Samtidens ledelsesidealer har preget kirken, og etter hvert 

har det blitt stilt krav til profesjonell ledelse og personalforvaltning. Med dette som utgangspunkt ga 

Kirkeloven av 1996 en bestemmelse om at den enkelte menighet kan velge en daglig leder for 

virksomheten. Samtidig fikk fellesrådene en klarere definert rolle med å samordne økonomiske og 

administrative funksjoner på vegne av menighetsrådene, blant annet med arbeidsgiveransvar for de 

kirkelig tilsatte utenom prestene i statlig sektor. Den gamle kirkevergefunksjonen ble utvidet til å være 

daglig leder for fellesrådene med deres nye mandat. På denne måten har det skjedd en profesjonalisering 

av administrative ledelsesfunksjoner på fellesrådsnivå. Den byråkratiske ledelsen fikk med dette en ny og 

viktig rolle mellom rådet, presten og de øvrige ansatte i kirken. Det er neppe noen tvil om at man med 

denne utviklingen har bidratt til en mer tidsmessig og profesjonell arbeidsgiverfunksjon i kirken. På den 

andre siden har det i flersognskommuner, hvor menighetsråd og fellesråd utgjør ulike organer, ofte vist 

seg vanskelig å trekke grensene mellom menighetsrådenes ansvar for å ”vekke og nære det kristelige liv” 

på den ene siden, og fellesrådenes mer administrative og økonomiske kompetanse på den andre.  

Men utviklingen av det kirkelige demokrati og byråkrati har fått konsekvenser også på andre plan, særlig 

ved at Kirkemøtet har inntatt en stadig mer aktiv rolle med planer og reformer som vedtas for kirken. I 

løpet av de 10 første årene på 2000-tallet er det vedtatt planer for diakoni, for kirkemusikk, en kirkelig 

kulturmelding, reform av gudstjenestelivet i Den norske kirke, og det er gjennomført prosjekter med 

kirkelig reformarbeid på organisasjonsplanet. Med utgangspunkt i politiske vedtak innledes en 

                                                             
9
 Se gjennomgang og referanser under pkt. 3.8 

10
 Jf. behandlingen om diakonitjenesten i kirkens tjenestemønster, Bispemøtet 3/2010 og i Kirkemøtet april 

2011  
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pilegrimssatsing, det gjennomføres en demokratireform, og ikke minst en trosopplæringsreform for Den 

norske kirke. Satsingene har ført til at administrasjonen på sentralkirkelig plan har blitt utvidet, i noen 

grad også på bispedømmekontorene. På lokalt nivå har det fulgt nye stillinger eller stillingsbrøker med 

trosopplæringen, men ut over dette må reformene implementeres innenfor eksisterende rammer. Til 

gjengjeld krever reformene en sterkere grad av samhandling mellom de ansatte i menigheten, og mellom 

menigheter.  

 

2.3  Konsekvenser for prestetjenesten 

Vi har pekt på endringer i kirken, ikke bare i et hundreårsperspektiv, men også med det som har skjedd i 

den kirkelige organisasjonen de siste tiårene, nasjonalt og lokalt. I tillegg til å styrke arbeidet på områder 

som undervisning, diakoni, kirkemusikk, kultur, barn og unge, har ønsket vært å avlaste presten for 

administrative oppgaver og gi større konsentrasjon til tjenesten med ord og sakrament. Men i samme 

periode har aktivitetsnivået i menighetene økt. Frivilligheten i samfunnet har dreid i en retning som ikke 

uten videre har kommet det kirkelige arbeidet til gode. Flere oppgaver må løses av ansatte i menighetene. 

Samhandling og fellesskap er avgjørende for å utvikle engasjement i stab og blant frivillige. Derfor ønskes 

presten som samarbeidspartner på flere ulike arenaer. Evaluering av prosjekter i trosopplæringsreformen 

har vist at den tverrfaglige samhandlingen og prestenes aktive deltakelse er vesentlig for at satsingen skal 

lykkes. Reformene medfører ikke bare at oppgaver på en helt annen måte enn før vedtas av andre enn 

prester og råd på soknenivå, men også at prester og andre ansatte må inngå i en ledet samhandling. Tiden 

som brukes på komiteer og teamarbeid er økt. Prestens fritid er mer regulert, arbeidstiden er gått ned, 

oppgavene er blitt flere.   

Endringene har påvirket presterollen på flere måter. Mens prostens ledelsesfunksjon er tydeliggjort 

gjennom tjenesteordningen fra 2004, synes utviklingen å være at prestene, fra å være selvskrevne 

virksomhetsledere, i større grad har fått et sektorielt ansvar for forkynnelse, gudstjenesteliv og kirkelige 

handlinger. Mange prester og menigheter har utvilsomt opplevd de positive sider ved dette. Betydningen 

av å være liturgisk leder for gudstjenesten som menighetens hovedsamling skal heller ikke undervurderes. 

Gjennom tjenesteordningen har sokneprestene også ledelsesansvar for kapellanene, og med posisjonen i 

menighetsrådet har soknepresten mulighet til å påvirke beslutninger som fattes der. Gjennom alt dette 

kan presten, og enda mer soknepresten, utøve et ”pastoralt lederansvar” og bidra til ”strategisk og 

åndelig ledelse i og av menigheten” slik Tjenesteordning for prester omtaler det (§ 10). Det er positivt 

også når prester ønskes med som ressursperson i ulike sammenhenger. Men når vi ser på menigheten 

som en samlet virksomhet som involverer ansatte, rådsmedlemmer og andre frivillige, og som finner sted 

på ulike arenaer i og utenfor gudstjenesterommet, synes utviklingen likevel å ha gått i retning av et 

svakere grunnlag for å se prestetjenesten som en lederstilling. Noen har stilt spørsmålet om dette også 

virker inn på hvilke personlighetstyper som rekrutteres til presteyrket.  

 

2.4  Overordnete utfordringer   

Et overblikk over kort- og langsiktige utviklingstrekk kan på den ene siden minne om hvor sterkt 

folkekirken faktisk står, tatt i betraktning de tunge utviklingstrekk i retning av et pluralistisk og sekularisert 

samfunn. På den andre siden skal vi ikke underslå de utfordringer vi står overfor med de raske endringer 

som finner sted både i samfunn og kirke. Spørsmålene som utkrystalliserer seg er: Hvordan møter vi de 

sosiologiske og kulturelle endringene i og omkring kirken? Hvordan bør det kirkelige nærværet ta form for 

at evangeliet best mulig kan bringes ut til nye generasjoner? Kjennskapen til kristen tradisjon er blitt 
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mindre, identifikasjonen med kirkens tro svakere, de kirkelige møtepunktene med medlemmene færre. 

For at kirken skal være en bred folkekirke også i fremtiden, må vi være villige til å tenke nytt om kirkelig 

nærvær og kontaktflate i befolkningen.  

Utfordringene kan naturligvis ikke bare møtes med organisatoriske grep. De krever fremfor alt en stadig 

og fornyet besinnelse på hvordan kirkens budskap skal lyde og hvordan kirkens oppdrag skal leves ut i vår 

tid. Rammene for denne utredningen er utviklingen av kirkens organisasjon. Derfor vil ikke alle 

utfordringer finne sine svar i de linjene vi trekker opp. Men om ikke de overordnete spørsmålene får sette 

agenda også for det organisatoriske arbeidet, blir risikoen desto større for at vi går med ryggen mot 

fremtiden. Nettopp av den grunn er det nødvendig å besinne seg på hva kirken er og skal være. Bare ved å 

utforme kirkens virksomhet etter dette, kan vi være med og styrke kirkens identitet som kirke i vår tid. En 

av de viktige erkjennelsene i den nyere økumeniske samtalen om ekklesiologi er bevisstheten om kirken 

som fellesskap. Presters og andre kirkelige medarbeideres mange ukentlige møter med mennesker i 

folkekirken handler blant annet om dette. Disse møtepunktene vil etter alt å dømme være avgjørende for 

kirken også i årene som kommer. Derfor er det av stor betydning at kirken organiseres på en slik måte at 

ansatte medarbeidere kan ledes godt og trives, utfolde sine evner, skape engasjement, og forkynne 

evangeliet om Jesus Kristus. Samtidig hører det til kirkens vesen å være et stort og grensesprengende 

fellesskap. Ikke bare et fellesskap av ansatte og rådsmedlemmer, heller ikke et fellesskap av ildsjeler, men 

et fellesskap av mennesker like mangfoldig som det som en gang omgav Jesus. Derfor er det avgjørende 

at vi har en teologisk forankret visjon for hva kirken er når roller skal utvikles, fellesskap ledes, og 

lederskap i folkekirken formes i årene som kommer.  
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III Kirkeforståelse  

 

3.1  Ulike kirkesyn  

Når vi skal gjøre oss tanker om kirken, gjør vi det gjerne ut fra det ståsted og de erfaringer vi har. Vi kan 

assosiere til kirken særlig som folkekirkelig møtested, helligsted, arbeidsplass, som fellesskap av 

engasjerte, organisasjonsstruktur, osv. Vi kan ha en folkekirkelig eller foreningskristelig referanseramme. 

Forskjellige tradisjoner vektlegger ulike sider ved det å være kirke, og det finnes, ikke overraskende, flere 

måter å begrunne kirkesyn og tjenesteteologi på, alt etter kirkelig ståsted.  Når man sammenlikner 

kirkesamfunnene, skilles det gjerne mellom de ”kongregasjonalistiske” som vektlegger den lokale 

menighetens frihet og selvstendighet, de ”synodale” som gir myndighet til demokratiske kirkelige organer 

sammensatt av delegater fra de enkelte menigheter, og de ”episkopale” som i hovedsak ledes av de 

ordinerte tjenester med prester og biskoper. Den norske kirke ses i dag gjerne som en kombinasjon av de 

tre med vekt både på myndigheten til soknets organer, Kirkemøtet, og på prestenes og biskopenes 

ledelsesansvar i kirken.  

Når vi går til Skriften, gis det en rekke føringer for forståelsen av hva kirken er og bør være, men ikke noen 

umiddelbar begrunnelse for én definert kirkemodell.11 I stedet for å etterlikne tidsbestemte 

organisasjons- og ledelsesmodeller fra nytestamentlig tid, bør man heller begynne med spørsmålet om 

hva som er kirkens oppdrag og egenart, for så å se hva dette innebærer med tanke på ledelse og 

ordninger. I luthersk sammenheng er det vanlig å forankre kirketenkningen i bekjennelsesskriftets artikler 

i CA 7 med forståelsen av kirken som ”forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og 

sakramentene forvaltet rett”, og CA 5 om den tjeneste Gud har innstiftet ”med å lære evangeliet og 

meddele sakramentene” for at mennesker skal komme til tro. Ut fra dette vil noen teologer betone denne 

tjenestens eller embetets betydning for kirkesynet, og derav prestens særskilte stilling i og overfor kirken. 

Andre vil gi sterkere betoning til kirkens fellesskapskarakter og se dette i sammenheng med motivene i 

det nye testamentet om kirken som ”Guds folk” og fellesskapet som ”Kristi legeme”. Også i vår 

arbeidsgruppe finnes det ulike tilnærminger i disse spørsmålene. I denne sammenhengen ser vi det ikke 

som sakssvarende å betone én bestemt linje, men snarere å skissere en videre plattform hvor flere av de 

aktuelle tenkemåtene kan få utfylle hverandre.  

 

3.2  Guds handling gjennom ord og sakrament  

Det lutherske forankringspunktet i CA 5 og 7 gir føringer kirkeforståelsen på flere plan. For det første: Når 

formuleringene leses i sammenheng med den øvrige teksten i CA, går det tydelig frem at kirken alltid er 

en Guds handling. Med dette markeres det et karakteristisk teosentrisk12 perspektiv i synet på ”frelse” og 

”kirke” som knapt kan tenkes radikalt nok i tradisjonen etter Luther: Gud er den som oppsøker mennesker 

og skaper tro. Instrumentene han anvender er ordet og sakramentene – gjerne kalt for nådemidlene. Ut 

                                                             
11

 For gjennomgang av det nytestamentilige materiale, se: Dahl 1970; Baasland 1993;  Skjevesland 1998 s. 25-

48; Røsæg og Kvalbein 2003.  

12
 Teosentrisk betyr sentrert om Gud, rettet mot Gud. 
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fra disse springer kirken. Dåpen er sakramentet som bringer mennesker inn i fellesskapet med Gud, og et 

grunnleggende trekk ved kirken er at den utgjør fellesskapet av de døpte.13 

Kirken er dermed stedet hvor Gud møter mennesker, uavhengig av alder, stand, rang og forutsetninger. 

På samme måte som Jesus gikk omkring og møtte syndige, utstøtte mennesker med sin frelse, møter han 

stadig det enkelte menneske. Frelsen er alene Guds verk. Gud frelser oss mens vi ennå er hans ”fiender”, 

for å sitere Romerbrevet (5,10). Likesom Gud vekket Jesus Kristus opp fra de døde, slik skaper han stadig 

sin kirke. Før kirken er en definert sosiologisk størrelse, eksisterer den som et møte, som en oppsøkende, 

relasjonsskapende handling fra Gud, rettet mot det enkelte menneske.  

Det ligger et radikalt folkekirkelig anliggende i denne kirkeforståelsen. Når Gud møter mennesker med sin 

radikale nåde, må kirken stadig strebe etter å møte mennesker på samme måte. Slik Gud er til stede med 

sin nåde før troen er der, og slik Jesus møter mennesker uten at de har noen forutgående religiøs praksis 

eller tilhørighet, på samme måten må kirken være vendt ut mot mennesker. Dette gir føringer for en kirke 

som ikke bare er ”åpen og inkluderende”, men som også er utadvendt i betydningen villig til å gå ut over 

egne arenaer for møte mennesker der hvor de er. Med det kan vi tenke der folk befinner seg i fysisk 

forstand – utenfor kirkens egne definerte rom, men også der folk er i bestemte situasjoner i livet, og der 

folk er mentalt, intellektuelt, virtuelt, sosialt osv.  

Med dette tegnes videre bildet av en kirke som i luthersk tradisjon har vært betegnet som ”skjult”, fordi 

menneskers relasjon til Gud aldri vil være mulig å kartlegge for det ytre øye. Ingen kan måle eller telle seg 

frem til hvem som hører blant de troende, bare Gud ”kjenner hjertene”. Dette maner til ydmykhet: vi kan 

ha ulike oppgaver og roller i kirken, men ingen har enerett på Gud.  

 

3.3  Samlingen om ord og sakrament  

Kirken har altså en dimensjon som er skjult, men fremstår samtidig som et ytre, synlig fellesskap. Artikkel 

7 i CA definerer kirken som ”forsamlingen av de hellige” der ord og sakrament forvaltes rett. Med 

henvisningen til mennesker som kommer sammen betones fellesskapsaspektet i kirkeforståelsen. Dåpen 

setter den enkelte inn i en ny relasjon ikke bare til Gud, men også til andre mennesker.  

I dette fellesskapet deler man vilkårene i relasjonen til Gud. Samtidig som kirken er et uoverskuelig 

fellesskap, bærer det altså visse organisatoriske kjennetegn og idealer som lar seg iaktta i sosiologisk 

forstand. Spørsmålet blir så hva slags kjennetegn dette vil være? Noen momenter har vi allerede vært 

inne på. Når CA 7 viser til den rette forvaltning av ord og sakrament for å forklare hva kirken er, gir det 

føringer også for den kirkelige organisering. Det må finnes en kirkelig tjeneste som sørger for at evangeliet 

blir forkynt klart og at sakramentene blir forvaltet rett (jf. pkt. 4.5).  

Men henvisningen til fellesskapet får også andre implikasjoner: Når den gudstjenestefeirende menighet 

på denne måten går inn i definisjonen av hva kirken er, så må gudstjenestefellesskapet og den lokale 

menigheten også forstås som en grunnleggende enhet i kirken. 14 Dette fører ikke nødvendigvis til en 

kongregasjonalistisk kirkeforståelse hvor målet er at all myndighet prinsipielt sett bør samles i den lokale 

menigheten. Dette blir utbalansert gjennom vektleggingen av kirken som én og universell. Det er den 

                                                             
13

 Til drøfting av folkekirken som fellesskap med forholdet mellom den gudstjenestefeirende forsamling og de 

døpte, se Dietrich 2011; Hegstad 2009 s. 97-102; Dokka 2000 s. 332-342. 

14
 Jf Iversen 1995 s. 104 f.  
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universelle kirken som er til stede når selv den minste forsamling møtes til gudstjenestefeiring, noe som 

også får betydning for ordningene. Den enkelte menighets tilhørighet til den ene, universelle kirke 

kommer til uttrykk i et forpliktende fellesskap menighetene imellom, blant annet i ulike kirkesamfunn og i 

de økumeniske relasjoner mellom disse.15 

Luther var tydelig i sin betoning av menighetenes frihet i forhold til kirkelige og verdslige myndigheter, 

noe som igjen hadde sammenheng med læren om ”det allmenne prestedømme” (jf. pkt 3.4). En konkret 

følge av dette var at menigheten skulle ha rett til å kalle sine medarbeidere. Men disse standpunktene 

førte ikke til en generell avvisning verken av biskopers eller verdslige myndigheters innflytelse i kirken.16 

Opp gjennom historien har heller ikke de lutherske kirker hatt noen ensartet praksis når det gjelder å gi 

myndighet til den lokale menigheten. Men det ligger et klart insitament her til å gi innflytelse til den 

konkrete, lokale menigheten. Om man av byråkratiske, ledelsesmessige eller andre grunner skulle legge 

vekt på funksjoner i en kirkeorganisasjon utenom soknet, kan det ikke rokke ved at kirken fremfor alt 

eksisterer i og gjennom fellesskapet av de gudstjenestefeirende og de døpte, og at menigheten med disse 

dimensjonene må ses som en grunnenhet i kirken.17  

 

3.4  ”Det allmenne prestedømme” 18 

Mye av den lutherske teologi er blitt utformet i en konfrontasjon med reformasjonstidens katolske 

bispehierarki. Det får konsekvenser for synet på den lokale menigheten, men også for forståelsen av 

lekfolkets rolle. Den lutherske lære om ”det allmenne prestedømme” understreker for det første at hver 

og én av oss står i et direkte forhold til Gud. Vår primære identitet som kirke er at vi alle er på like fot som 

mottagere av Guds nåde. Man trenger sånn sett ikke noe presteskap som formidlere mellom Gud og det 

enkelte menneske. Dette gav begrunnelse for at hver kristen har en stemme, og at også lekfolk kunne 

utøve funksjoner i kirken. Slik utredningen ”Kirkens embete og råd” fastslår, innebærer dette at ”det ikke 

gis noen prinsipiell forskjell mellom menighetens og embetets oppdrag og ansvar”. Det er menigheten 

som fellesskap som bærer kirkens oppdrag.19 Ansvaret for forkynnelse og lære ligger dypest sett til 

menigheten, noe som blant annet gir seg uttrykk i den rett og plikt menigheten har til å prøve læren. Etter 

luthersk tenkning må det dermed understrekes at prestetjenesten er forankret i det samme oppdrag som 

kirken har fått samlet sett.  

                                                             
15

 Hegstad 2009 s. 182-191. Om kirkens universalitet, se videre punkt 3.5 

16
 Oftestad 1998 s. 24ff. 

17
 Mens begrepet ”menighet” tidligere i alminnelig språkbruk hadde en sterkere referanse til den geografiske 

menigheten i tråd med begrepet ”sokn” som viser til menigheten som forvaltningsområde, har tendensen i 

senere år tendert mot å forbinde ”menighet” med det aktivt, deltagende gudstjenestefellesskapet. Når vi 

bruker begrepet i denne fremstillingen, vil det være med referanse til menigheten som omfatter alle døpte 

innenfor det geografiske soknet, men som også representeres ved det gudstjenestefeirende fellesskapet. Se for 

øvrig note 13.  

18
 Merk nyere Luther-forskning som viser at begrepet ”Det allmenne prestedømme” ikke går direkte tilbake på 

Luther selv, men må tilskrives tradisjonen etter Luther, se Wengert 2010.  

19
 Kirkens embete og råd 1978 s. 68. 
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Sammen med den senere demokratiske utvikling i samfunnet har tanken om det allmenne prestedømme 

dannet plattform for en prinsipiell forståelse av lekfolkets rolle, både gjennom demokratiske posisjoner og 

i andre typer oppgaver i kirken. Men kimen til en form for religiøs demokratisering finnes også langt forut 

for reformasjonstiden, allerede i den bibelske visjonen om ånden som gis til alle, som vi skal se i det 

følgende:   

 

3.5  Kirken som fellesskap   

Ethvert menneske som døpes inn i kirken, mottar også et oppdrag og siktemål for livet – nemlig å leve ut 

den troen og kjærligheten som følger av enheten med Kristus som gis i dåpen (Rom 6,1-5). Den 

nytestamentlige kirketanke inneholder en radikal endring i forståelsen av det vanlige menneskes religiøse 

status gjennom bevisstheten om at ikke bare de profetiske lederskikkelsene, men at faktisk hele folket, 

alle de døpte, ”får Den Hellige Ånd” (Apg 2). I dette ligger en forståelse av at Gud selv virker i det enkelte 

menneske, at han skaper tro og kjærlighet, og at han gir den enkelte spesifikke tjenester. Ånden utruster 

den enkelte med ”nådegaver” som innebærer at det er en rekke ulike funksjoner som kan og bør fylles i 

fellesskapet (1 Kor 12; Rom 12). Selv om de nytestamentlige tekstene ikke gir noe entydig bilde av 

datidens menighetsordning, er det åpenbart at det har funnet sted en form for ledelse og samhandling 

mellom ulike tjenester. Dette perspektivet kommer særlig til uttrykk i de fellesskapsorienterte, kroppslige 

metaforene som brukes om kirken i NT:  

Kirken betegnes noen steder i Det nye testamentet som ”Kristi kropp” (1 Kor 12 og 14) og som ”Guds folk” 

(Rom 9,25, jf. Ef 2,11-22). Metaforene understreker kirkens karakter av å være et korporativ både i lokalt 

og universelt perspektiv. Relasjonen til Gud er ikke noe vi har alene, men kollektivt sammen med andre. 

Samtidig blir det tydelig at oppdraget fra Gud prinsipielt sett gis til kirken som helhet og ikke til en rekke 

enkeltindivider. Talen om kirken som ”Kristi kropp” uttrykker at fellesskapet representerer Jesu nærvær i 

verden på en særegen måte. På samme måte som Jesus ble sendt til verden, har kirken et oppdrag 

overfor verden. Som delaktig i Guds misjon (missio dei) er den sendt til verden for å forkynne og tjene 

(diakoni). Dette oppdraget er en del av selve kirkens vesen.  

Identiteten som ”Kristi kropp” får også følger for de innbyrdes relasjoner i dette fellesskapet. Når Paulus 

anvender kroppsmetaforen, er det særlig for å motvirke elitære tendenser, at noen funksjoner gis 

anseelse på bekostning av andre. De enkelte ”lemmer” står i en innbyrdes forpliktelse som gir seg utslag i 

gjensidig hensyntagen og omsorg, men også i en indre solidaritet mellom fattige og rike menigheter (Rom 

12-14; 2 Kor 8-9). Denne holdningen faller inn i et bredere mønster i NT hvor Jesus retter kritikk mot ulike 

former for religiøs praksis hvor noen nedvurderer andres tro. Med relevans for folkekirkekonteksten kan 

vi også merke oss at historikerne regner med at kirken allerede fra begynnelsen av var preget av en 

sosiologi med mer og mindre aktive, av disipler som sto mer eller mindre sentralt i kretsen rundt Jesus.20 

Dette har ikke stått i noen motsetning til forståelsen av at de til sammen har utgjort et ”Guds folk” og 

”Kristi kropp”.  

Vektleggingen av kirken som fellesskap faller sammen med en utvikling innenfor økumenisk kirketenkning 

med tydelig nedslag også i den lutherske sammenhengen, kalt communio-ekklesiologien.21 Den peker på 

                                                             
20

 Kvalbein 2003, s. 63-65 

21
 Stålsett 1993 s. 85-96 om communio-ekklesiologien i Det Lutherske verdensforbund; se også Dietrich 2011 og 

Kärkkäinen 2002.  
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at kirken er et fellesskap med Kristus, samtidig som den er et menneskelig fellesskap av troende. Kirken 

må preges av samhørighet og solidaritet, samtidig som den uttrykker et mangfold. Kroppsmetaforen og 

communio-ekklesiologien understreker ikke minst hvordan kirken utgjør en udelelig helhet. Til sammen 

utgjør kirken Kristi nærvær i verden. Det gjelder ikke minst i et universelt perspektiv hvor premissene om 

gjensidighet og medansvar får en spesiell mening. Det globale perspektivet forankres også i forståelsen av 

kirkens katolisitet, som bygger på den greske ordlyden som i vår trosbekjennelse oversettes med ordene 

hellig og ”allmenn” (katolsk) kirke. Med dette understrekes at kirken består av et universelt mangfold med 

forankring i Guds skapte verden. Når mennesker døpes i den treenige Guds navn, tas de inn i 

kirkefellesskapet med Gud som skaper, frelser og fornyer. Dette forplikter den lokale kirken til å se seg 

som en del av Guds skapte verden, som del av et globalt og økumenisk mangfold, men også som en del av 

et kulturelt, kirkelig og menneskelig mangfold på det enkelte sted.  

Kirken er fellesskap, og oppdraget Gud har gitt er kollektivt. Det finnes dermed ingen tjeneste i kirken som 

ikke først er kirkens og som er begrunnet i det oppdrag kirken har som helhet. Dette gir et overordnet 

perspektiv til forståelsen av de enkelte tjenester i kirken og sammenhengen mellom dem. Sammen med 

teologien om det allmenne prestedømme gis det klare premisser for å forstå kirken som en samlet enhet. 

Om kombinasjonen av statlig embetsordning og luthersk embetsteologi har bidratt til oppfatningen av 

prestetjenesten som utskilt fra kirkens helhetlige oppdrag, har dette liten forankring i en nytestamentlig 

og luthersk ekklesiologi. Dette forhindrer ikke at det ut fra en teologisk begrunnelse må være en 

prestetjeneste som gis særskilte funksjoner i kirken, som vi skal komme tilbake til. Et helhetlig kirkesyn 

åpner uansett for en organisatorisk helhetstenkning som ikke alltid har vært like selvsagt i vår kirke.  

 

3.6  Kirken som tjener  

Et beslektet motiv som i løpet av 1900-tallet har fått gjennomslag i økumenisk ekklesiologi, er tanken om 

kirken som ”tjener”. I tråd med en institusjons- og maktkritisk utvikling, formuleres visjonene om en kirke 

som aldri må bli sitt eget formål, men som må stå i tjeneste for verden: ”Kirken er bare kirke når den er til 

for andre”.22 Siden den gang er anliggendet utviklet på ulike måter, både med visjonen om en diakonal 

preget kirke, og i noen sammenhenger i retning av et ideal om å møte sin sekulære samtid gjennom å 

være en tjener for verden uten å kreve tro og tilslutning tilbake.  

Visjonen om kirken som tjener viderefører forståelsen av at kirken skal være en avbildning av Kristus. 

Dermed forsterkes en av linjene fra kristologien til ekklesiologien.23 Tjenerrollen var fundamental for 

Jesus, og slik Kristus tjente, skal også kirken tjene mennesker. Jesus holdt tjenerrollen tydelig frem også 

for sine disipler (Joh 13, 1-17; Matt 25, 31-46), og han irettesetter dem når de vil etablere hierarkier som 

uttrykk for religiøs status (Mark 10,35-45). Andre steder advares de religiøst ledende mot å se ned på dem 

som av én eller annen årsak fremstår som religiøst svakere (Matt 23, Luk 18,9-14, se også Rom 14).  

Om motivene er gamle, er det knapt noen tilfeldighet at slike tenkemåter er aktualisert i et århundre som 

særlig har stått i institusjons- og maktkritikkens tegn. Få identifiserer seg i dag med 60-tallets såkalte 

sekulærteologi,24 men kallet til å ”følge etter” Jesus Kristus (Matt 16,24-26) og å tjene som han gjorde, 

                                                             
22

 Bonhoeffer 1976 s. 175 

23
 Kristologi – faguttrykk for ”læren om Kristus” og emner som særlig berører dette spørsmålet.  

24
 Retninger som fulgte i forlengelsen av Bonhoeffers tale om en sekulær, ikke-religiøs interpretasjon av 

kristendommen, jf. note 22.  
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representerer en vedvarende utfordring på flere plan: i alle former for møter med ”den andre”, i spørsmål 

som angår rett og urett, og i måten vi som kirke og individer forholder oss til penger, privilegier og makt.  

 

3.7 Kirke og makt   

Det maktkritiske blikket som har preget den vestlige kulturkrets i nyere tid, har ikke minst rettet seg mot 

religiøs makt. De kristne kirkesamfunnene utfordres stadig, enten det gjelder store kirkeinstitusjoner som 

den romersk-katolske, lavkirkelige frittstående menigheter, eller folkekirker som vår egen. Søkelyset er 

satt på ytre allianser som handler om penger og makt, men ikke mindre på de indre mekanismer som 

berører det enkelte menneskes moralske og intellektuelle frihet.  

Forholdet til makt har ikke alltid vært like mye fremme i de ekklesiologiske drøftingene. Temaet sto 

imidlertid sentralt under reformasjonstiden, noe som gjenspeiles i den lutherske ”toregimentslæren” og 

drøftingene i CA 28. I den sammenhengen var det avgjørende å beskytte de reformatoriske menigheter 

mot inngripen fra en geistlig så vel som verdslig maktelite. Man hentet frem en innarbeidet sondring 

mellom den ”åndelige” og ”verdslige” makt: Luther fremhevet at den ytre maktanvendelsen var legitim 

nok, men hørte til de ”legemlige” og ”timelige” ordninger. Ytre ordninger og anvendelse av makt må til for 

å regulere livet i det dennesidige. Det åndelige regimente derimot handler om frelsen og de evige 

spørsmål. ”Kristus har bare gitt apostlene åndelig makt” framholdt Luther, noe han konkret knyttet til 

oppgavene med å forkynne Guds ord, forvalte sakramentene og forestå lære- og kirketukt. Den frihet 

evangeliet gir, forutsetter at ordet fritt tas imot eller forkastes. Ingen kan tvinges til tro. Med dette som 

utgangspunkt har presters og biskopers myndighetsutøvelse i luthersk sammenheng særlig vært knyttet til 

forvaltningen av ”ordets makt”.  

Men også den gang var det behov for en form for kirkelig forvaltning, og dette ble sett som en del av de 

dennesidige ordninger. På reformasjonstiden ble disse oppgavene i stor grad overlatt til de verdslige 

fyrstene, som i kraft av tanken om det allmenne prestedømme fikk et kirkelig mandat til å beskytte og 

opprettholde kirken. Sondringen mellom ”åndelig” og ”verdslig” sammenfaller hos Luther ikke med skillet 

mellom det immaterielle og det materielle, heller ikke mellom kirken og de verdslige myndigheter, men 

mellom ulike typer myndighet. Under visse forutsetninger kunne også biskopene forvalte det som ble 

ansett for ”legemlige” og menneskelige ordninger for kirken.25  

Går vi til Det nye testamente, ser vi at Jesus stiller seg kritisk til dennesidige makthierarkier. En hierarkisk 

organisering er fremmed i Guds rike og tjeneridealet holdes frem for disiplene som en alternativ 

tenkemåte (Mark 10,35-45).26 Også ordene om å gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er (Matt 

22,15-22), gir signaler om at Guds rike representerer en annen form for makt enn det denne verdens 

makthavere bygger på. Like fullt er det åpenbart at gudsrikets ord og handlinger påvirker konkrete forhold 

og representerer en motkraft til det onde i denne verden (Matt 11,1-6; Luk 4,16-21). Når kirken gis en 

”binde- og løsemakt”, med myndighet til å sanksjonere overfor dem som ikke vender seg bort fra synd 

(Matt 18,15-18, 16,19), viser dette ikke bare hvordan gudsriket står i motsetning til det onde, men også 

hvordan dette får institusjonelle konsekvenser med konkrete handlingsmønstre og ordninger for kirken.  

                                                             
25 Oftestad 1998 s. 28-33, Gullaksen 2000 s. 20-24. 

26
 Se Røsæg 1999 som utfolder dette motivet med brodd mot presters ønske om ledelsesfunksjoner.  
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Oppfatningene omkring kirkelig og verdslig makt varierer i og mellom de kirkelige tradisjonene, og kan 

reise til dels kompliserte spørsmålsstillinger. Vi må nøye oss med å konstatere at forholdet til makt reiser 

noen dilemma: Fra én side sett er det et ideal at kirken fremstår på en måte som understreker at 

evangeliet alltid må tas imot i frihet – dvs. at kirken fremstår med minst mulig bruk av ytre makt- og 

sanksjonsmekanismer. Dette kan på sett og vis gi argumenter for at presteskapet ikke skal besitte makt på 

områder som handler om det ”dennesidige”. Det blir i hvert fall tydelig at kirkens ledere ikke skal sitte 

med noen form for verdslig, politisk beslutningsmakt. Er det sosiale eller politiske forhold som krever et 

etisk engasjement fra kirkens side, er det med Ordet som instrument.27 På den andre siden er vi 

avhengige av ordninger og ytre makt i kirken, både for å sette grenser mot det onde, og for å legge til 

rette for evangeliet og det gode. Kirkelige ordninger vil også bidra til å fremme evangelieforkynnelse, 

sakramentsforvaltning og diakoni. Rett forvaltning av makt og ressurser kan føre til vekst og engasjement i 

en menighet og på den måten understøtte evangeliet. Det er etter hvert en utbredt forståelse i vår egen 

og andre kirker at kirken ikke bare kommuniserer med ord, men også gjennom et ”kroppsspråk” av 

praksiser som både omfatter ordninger, beslutninger og konkrete handlinger. 

Dette viser hvordan forholdet til makt nødvendigvis vil være tvetydig. På den ene siden vil en form for 

kirkelig avmakt være ønskelig av hensyn til den frihet til tro som evangeliet gir. På den andre siden er 

kirken avhengig av ulike former for makt – både for å sette grenser for det onde og for å fremme det 

gode. I teologisk rettstenkning har det da vært vesentlig at bruken av makt ikke skjer vilkårlig som en 

potestas tyrranica, men etter forutsigbare regler som tydeliggjør premissene for bruk av makt. I en 

moderne kontekst vil vi legge vekt på at makt må reguleres, maktbruk må være så transparent som mulig, 

den bør være kontrollerbar. Og enhver som innehar en maktposisjon må øve opp en bevissthet om de 

fallgruvene som makten til enhver tid fører med seg – enten man sitter med formal makt, posisjonsmakt 

eller symbolmakt. Erfaringer både fra sekulære organisasjoner og fra ulike kirkesamfunn viser hvilke 

uheldige konsekvenser det kan få om maktkonsentrasjonen i et system blir for stor, og 

kontrollmekanismene for svake. Autoritære organisasjoner og enheter kan gjerne fungere effektivt en tid, 

men erfaring viser at slike organisasjoner blir sårbare og at mangelen på maktfordeling og ytre kontroll 

over tid kan få alvorlige konsekvenser. Et prinsipp om maktfordeling vil være særlig aktuelt i en kirkelig 

sammenheng fordi det underbygger ansvarsdeling og gjensidighet i fellesskapet, og kan bidra til å 

begrense negative virkninger av maktkonsentrasjon.  

Disse overveielsene har betydning, ikke bare som en prinsipiell innfallsvinkel til arbeidet med 

kirkeordning, men kaster også lys over problemstillinger som kan gjelde presters og biskopers 

myndighetsfunksjoner, som vi skal komme tilbake til.  

 

3.8  Samvirket mellom ”embete og råd” 

Hvilke teologiske holdepunkter finnes det så for fordeling av roller og myndighet i en kirke? Som vi har 

vært inne på, er kirken å forstå som et fellesskap som innebærer gjensidighet og medansvar. Både den 

fellesskapsorienterte forståelsen av kirken og læren om det allmenne prestedømme forutsetter at 

menigheten som helhet bærer et ansvar for kirkens oppdrag. Spørsmålet er hvilke konkrete uttrykk dette 

bør få organisatorisk. Både fra NT og kirkehistorien kjenner vi til en tradisjon med konsiler hvor viktige 

(lære-) avgjørelser ble fattet i møter hvor det utpekte lederskap deltar sammen med en større del av 

menigheten. I nyere tid er tankegangen blitt utviklet i tråd med den demokratiske utviklingen, og med 

ideen om styringsorganer som bygges opp på basis av delegasjon og representasjon. Forskjellige kirkelige 
                                                             
27

 Jf. Luthers sosiale straffepreken, Ivarsson 1973 s. 70-81 
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tradisjoner har som kjent valgt ulike modeller – gjerne karakterisert med betegnelsene synodal eller 

kongregasjonalistisk.28  

I norsk sammenheng er denne tematikken særlig blitt bearbeidet i utredningen Kirkens embete og råd. I 

tråd med synspunktene i den embetsteologiske debatten var de underliggende spørsmål om prestens 

autoritet skulle forstås som avledet av menighetens, slik at prestetjenesten prinsipielt bør underordnes 

det kirkelige demokratiet; alternativt om presten har et mandat direkte fra Gud som gjør at han eller hun, 

i det minste for deler av sin virksomhet, har en autoritet som er forankret i ordinasjonen og som stiller 

presten over menigheten.29  Utredningen fremholdt at man ikke kan sette disse to synsmåtene opp mot 

hverandre, men at de snarere må komplettere hverandre. Den befestet den såkalte ”samvirkemodellen” 

med samhandling mellom ”embete og råd” i kirken, og at de valgte rådene nettopp kunne ses som 

representative organ for menigheten og ”det allmenne prestedømme”. Den argumenterte for at rådene 

ikke skulle representere menigheten forstått som en ”passiv, mottagende” størrelse, men med myndighet 

til å ”samråde” og ”legge planer og fatte vedtak på menighetens vegne”.30 Man går i mot å definere 

prestens og rådets ansvar som ulike ”virksomhets-sfærer” og understreker at rådene har et medansvar for 

læren. I tilslutning til konklusjoner fra Læreutvalget (NOU 1985:21), fastslår man med ettertrykk at: ”Det 

finnes altså i prinsippet ikke noe område som er rådene uvedkommende!”31 

Samtidig skulle ”embetet” utøve sin funksjon ”i og overfor menigheten”, og deriblant sitte i rådene med 

stemmerett.32 Slik fanget man inn de ulike synsmåtene som hadde preget embetsdebatten. Embetet blir 

både underlagt rådet, samtidig som det blir tillagt en selvstendig rolle i alt hva angår tjenesten med ”ord 

og sakrament”. Helt konkret sies det at saker som angår prestens særlige ansvar som sakramentsforvalter 

eller saker som er underlagt prestens taushetsplikt, ikke kommer under rådenes myndighetsområde. Og 

selv om rådet har et medansvar for forkynnelsen, er det samtidig ikke tvil om at presten har et særskilt 

ansvar for denne. Dette fremhever et overordnet poeng om at forkynnelsens innhold, i likhet med det 

oppdraget menigheten har fått, ikke dypest sett kommer fra menigheten selv, men fra Gud. Dermed 

fastholder utredningen den prinsipielle dobbelthet med formuleringene om at presten står ”i men ikke 

under, overfor men ikke over”. Eller som Andreas Aarflot har formulert det: ”Presten er kalt av Gud til å 

være menighetens tjener, og samtidig kalt av menigheten til å være Guds tjener”.33  

 

3.9  Demokrati i kirken  

Gjennom dette understrekes en vesensforskjell mellom et alminnelig politisk demokrati og det kirkelige. 

For mens demokratiet bygger på en folkerettslig oppfatning om folket som den øverste myndighet, vil det 

                                                             
28

 Jf. begrepsforklaring i pkt 3.1 

29
 Den såkalte ”delegasjonsteorien” fremhever presteembetet avledet det allmenne prestedømme og som 

sådan delegert fra menigheten, mens ”institusjonsteorien” som betoner embetet som innstiftet av Gud og som 

gir presten en atskilt posisjon fra resten av menigheten.   

30
 Embete og råd s. 70.  

31
 Embete og råd s. 80, 94   

32
 Embete og råd s. 67–72, 99 

33
 Aarflot 1990 s. 48 f 
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kirkelige demokratiet i kirken alltid stå under lydigheten til Kristus.34 Dette innebærer at heller ikke den 

demokratiske makten i kirken kan være ubetinget. Det er grenser for hva slags vedtak det kirkelige 

demokratiet kan gjøre. Når demokratiet har del i læreansvaret, må det også forholde seg til at evangeliet 

er en overordnet autoritet, og at dette utøves i et samspill med den og de tjenester som har et særlig 

læreansvar i kirken. Ikke noe organ eller noe embete kan alene være garantist for rett lære. I vår 

kirkeordning er Kirkemøtet øverste instans, men avgjørelser, også de som er av læremessig art, må tas i et 

samspill hvor de ulike typer kompetanse samvirker i troskapen mot evangeliet og kirkens oppdrag. 

Prestetjenestens plass i rådene begrunnes dermed i læreansvaret, men også fordi tjenesten med ord og 

sakrament reflekterer så sentrale deler av kirkens samlete oppdrag, at det gir seg som en nødvendighet at 

det løses i et samvirke mellom denne tjenesten og de valgte rådene.  

Utredningen Embete og råd har tydeliggjort prinsipper som har fått bred tilslutning, og som bør være 

retningsgivende også fremover både ut fra hensynet til samvirke og maktfordeling. 35   Samvirket mellom 

”embete og råd” bidrar til et dynamisk samspill hvor menigheten som helhet kan vitaliseres i større grad 

enn om rådene fikk en mer tilbaketrukket rolle. Både samvirket mellom ”embete og råd”, samt 

fordelingen av beslutningsmyndighet på ulike nivåer i kirkeorganisasjonen, bidrar til en organisatorisk 

bærekraft.  

Som representative organ for det allmenne prestedømme blir rådene altså medansvarlige for kirkens 

oppdrag og lære. De bidrar til at den kirkelige virksomheten kan formes med demokratisk forankring i 

fellesskapet, og gir legitimitet til det arbeidet som utføres i regi av eller i samvirke med rådene. På denne 

måten får rådene et overordnet ansvar for å legge planer og fatte vedtak på menighetenes og det 

allmenne prestedømmes vegne. Ut fra dette blir det et poeng at det kirkelige demokratiet faktisk tar 

avgjørelser som er av overordnet betydning for realiseringen av kirkens oppdrag på de ulike nivå.  

Det kirkelige demokratiet kan også ses som et middel til å ivareta sider ved kirkens katolisitet i den 

forstand at kirken må reflektere et menneskelig mangfold og ha evne til å forene forskjeller og 

motsetninger.36 Med utgangspunkt nettopp i demokratiets evne til å realisere oppdrag gjennom prosesser 

med meningsforskjeller, bidrar det til å ivareta kirkens karakter som mangfoldig og allmenn. Dette stiller 

på sin side krav til kirkens demokratiske prosesser; både at man makter å innlemme et tilstrekkelig 

mangfold av kandidater, og å tydeliggjøre synspunkter og meningsforskjeller på en slik måte at det 

demokratiske premisset om en opplyst offentlighet i rimelig grad kan være innfridd.  

                                                             
34

 Embete og råd s. 74-77. 

35
 Jf. den prinsipielle tilslutningen til denne tenkningen i FOA 2008, s. 52-54. Se for øvrig Akerø 2006 art: ”Ni 

teser…”, som gir utfyllende begrunnelse og tolkning av ”samvirkemodellen” med et balansert samvirke mellom 

”ordinasjonslinje” og ”rådslinje”.   

36
 Jf. Dokka 2000 s. 342. Til begrepet ”katolisitet”, se pkt 3.5.  



28 
 

 

IV  Tjenesteteologi  

 

4.1  Menigheten som utgangspunkt   

Organisatoriske endringer og fremvekst av flere tjenester i tillegg til prestetjenesten, har aktualisert et 

videre arbeid med tjenesteteologien. Kirkeforståelsen og spørsmålene om hva som tjener utførelsen av 

kirkens oppdrag i soknet, blir vesentlige utgangspunkt også her. En teologi om tjenester må ikke utvikle 

seg til en tenkning på enkelte profesjoners premisser. Oppfatningen av hva som tjener menigheten vil 

sikkert nok preges av de respektive profesjonsmessige og organisatoriske utgangspunkt. Dette bør likevel 

ikke forhindre at synspunktene vi fremfører må prøves på menigheten som et overordnet hensyn.  

Nå finnes det flere innfallsvinkler til spørsmålet om hva som tjener livet i en menighet: Vi kan ta 

teologiske, sosiologiske eller uliker typer organisasjonsteoretiske utgangspunkt. Utfordringen i denne 

sammenhengen er at flere ulike perspektiver etter alt å dømme bør få spille med samtidig. Det svarer til 

tendensen i nyere praktisk teologisk forskning hvor teologi og empiri settes i samspill på en annen måte 

enn tidligere. Samtidig gjør dette oppgaven krevende fordi det ikke så lett gis entydige svar på hva som 

tjener en menighet. Svarene vil ikke minst variere etter hva slags teologisk og sosiologisk bilde man har av 

saken: Bare innenfor norsk folkekirkekontekst vil variasjonene være store – fra folkerike 

forstadsmenigheter med et stort antall ansatte og frivillige, høy aktivitet gjennom hele uka, og kanskje 

med bestemte foreningskirkelige idealer; til strøk av landet hvor presten er eneste ansatte på heltid, og 

hvor menigheten fortrinnsvis møter ved spesielle anledninger. Tatt i betraktning de store kulturelle og 

sosiologiske variasjoner som finnes landet rundt, er det mye som taler for at kirkeorganisasjonen nettopp 

bør utformes med en betydelig innebygget fleksibilitet. Det bør være ensartete ordninger som sørger for 

forvaltningen av ord og sakrament; som sikrer at mennesker kan oppsøke kirken og bli møtt på en 

profesjonell og troverdig måte i ulike livsfaser i forbindelse med dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse; 

og som legger til rette for det allmenne prestedømme med deltakelse og innflytelse i menighets- og 

gudstjenesteliv. Av hensyn til en ansvarlig, forutsigbar og rasjonell forvaltning av ressursene er det også 

ønskelig med et fast sett av lover, ordninger, regler og avtaleverk som gjelder i alle deler av kirken. Dette 

bør likevel ikke føre til en så homogen og strømlinjeformet organisasjonsform at det hindrer lokale 

tilpasninger hvor det er gode grunner til det. Fleksibiliteten kan for eksempel gjelde hvordan ledelsen i 

menigheten organiseres, størrelsen på sokn, samarbeidsområder, kanskje også ansvaret for tilsetting av 

visse stillinger. Vi vil fremholde at fleksibiliteten har en verdi i seg selv. Det er ordningen som skal tjene 

livet i menigheten, ikke omvendt. Likevel ser vi det som et vesentlig ekklesiologisk premiss med betydning 

for folkekirken at alle de døpte og det gudstjenestefeirende fellesskapet utgjør uatskillelige sider ved 

kirken. 

Når vi så nærmer oss spørsmålet om tjenester og stillingsmønster, er det lett å fokusere på prestens rolle 

slik lutherske og andre kirkesamfunn ofte har gjort. Det er nærliggende, ikke minst når vi har de lokale 

norske variasjonene for øye: Om det ikke finnes noen som helst annen form for organisert kirkelig 

nærvær, vil en offentlig forkynnelse og sakramentforvaltning være forutsetningen for at kirken i det hele 

tatt kan finne sted. I og med at prestene i stor grad har fylt oppgaven som ”generalister”, er presten blitt 

satt til mange oppgaver også av den grunn. Dette bør likevel ikke føre til idealisering av en bestemt 

organisasjonsmodell hvor presten inntar en rollen som den ”egentlige” ansatte – underforstått at de 
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øvrige funksjoner blir sekundære. At presten blir sentral der hvor hun eller har er eneste ansatte på heltid, 

sier seg selv. Men modeller må kunne tenkes ulikt og tilpasset forskjellige forhold.  

 

 

4.2 Kompetanse, stillinger og tjenester 

Hva slags kompetanse, hvilke stillinger og ledelsesfunksjoner er vesentlige for at kirkens skal kunne fylle 

sitt oppdrag som kirke? Når vi ser på saken i et historisk og globalt perspektiv, er det klart at dette 

spørsmålet kan besvares på mange ulike måter. Tar vi utgangspunkt i vår nåværende kontekst som kirke, 

og den uttrykte visjonen for Den norske kirke om å være en ”bekjennende, misjonerende, tjenende og 

åpen folkekirke”, er målene noe klarere definert.  

Vi har vist til forkynnelse og sakramentsforvaltning som konstituerende for kirken. Ut fra dette gir det seg 

at en prestetjeneste vil være nødvendig for kirkens liv, og at den må være der om ikke noen andre 

stillinger fantes. Dette svarer også til den historiske erfaringen for kirken under skiftende epoker, selv om 

denne tjenesten har hatt ulike utforminger gjennom tidene.  

Nært knyttet til oppdraget med å forvalte ord og sakrament, ligger oppgavene med å fortolke, lære og 

undervise. I dag er dette funksjoner som ikke bare ligger til prestetjenesten, men også til bispetjenesten, 

de teologiske utdanningsinstitusjoner, til katekettjenesten, undervisnings- og 

trosopplæringsmedarbeidere. Mens en stor del av kirkens undervisningsoppdrag tidligere ble ivaretatt av 

skolen, ligger ansvaret i dag i stor grad på menigheten sammen med hjem og faddere. Dermed ligger det i 

dag store oppgaver på menighetene som krever en sterk plattform av teologisk/kirkefaglig og pedagogisk 

kompetanse.  

Vi har pekt på den diakonale dimensjonen som uløselig knyttet til kirkens identitet og oppdrag. I norsk 

kontekst er denne med gode grunner vektlagt som en karitativ diakoni med nestekjærlighet i søkelyset.37 

For at kirken skal fremstå som tjenende, må dette gjennomsyre virksomheten som helhet. Én enkelt 

stillingskategori kan ikke gjøre menigheten diakonal. Like fullt vil diakoners kompetanse og arbeidsinnsats 

være avgjørende for at menighetene kan utvikle seg diakonalt.   

Det musikalske uttrykket har fulgt den kristne gudstjenesten gjennom hele kirkens historie, og har i 

senere århundrer vært forbundet særlig med korarbeid og orgelet som instrument. Om man i dag også ser 

for seg gudstjenestelige uttrykk som i noen grad frigjør seg fra disse musikalske tradisjonene, kommer vi 

ikke utenom at en betydelig del av vår kirkes gudstjenestelige og hymnologiske arv er knyttet til bestemte 

kirkemusikalske tradisjoner. Det er derfor av stor betydning for menighetenes oppdrag i folkekirken at 

menighetene besitter en kompetanse gjennom kirkemusikere og kantorer.   

I tillegg til disse vigslete stillingene som kan gis en særlig teologisk begrunnelse, er det også innarbeidet 

andre funksjoner som er nødvendige for kirken. Tilsynet med kirkegårder og kirkebygg har i århundrer 

vært lagt til kirkeverger, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. I lys av nyere lovgivning som sikter mot en 

større grad av religionsnøytralitet for gravferdsforvaltningen, kan det stilles spørsmål ved om denne 

fortsatt skal administreres av kirken. Men for øvrig ligger det til menighetsrådenes oppgave å ha sitt fokus 

på soknet og soknets eiendommer, på rådenes oppbygning og ansvarsområde, medlemskap, valg, 

økonomi, osv. Fremveksten av demokratiske strukturer og flere stillinger har skapt behov for gode 

                                                             
37

 Jf Plan for Diakoni vedtatt i Kirkemøtet 2007, Bispemøtet 3/2010 og behandlingen av diakonatet i Kirkemøtet 

2011. 
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forvaltere som ivaretar ledelsesfunksjoner innenfor personalforvaltning, økonomi og administrasjon. Med 

kirkeloven av 1996 ble de ”daglige ledere” tatt inn lovteksten. Det er lett å se den prinsipielle 

begrunnelsen også for disse med utgangspunkt i behovet for en kirkelig orden, for ryddighet i økonomiske 

og administrative forhold, og for ansvarlighet og kompetanse i oppfølging av frivillige og ansatte 

medarbeidere. En kompetent oppfølging på disse områdene vil begrense konflikter og misbruk av makt.  

Det er ikke noe særskilt for kirken å ha stillinger av ulik karakter, hvor for eksempel noen er merkantile 

eller administrative, mens andre er knyttet mer direkte til de tjenester som defineres ut fra virksomhetens 

produksjon eller formål. I likhet med helsevesen, skole og universitet besitter kirken en sammensatt 

kompetanse, noe som setter særskilte krav til ledelsen av den. For kirken reises det i tillegg særlige 

spørsmålsstillinger ut fra det at noen av tjenestene har en særlig kirkelig og teologisk begrunnelse som 

kommer til uttrykk i at noen stillinger er forbundet med ordinasjon eller vigsling.  

 

4.3  Vigslete tjenester 

Institusjonen med å vigsle eller ordinere noen til tjeneste går helt tilbake til NT som beretter om at 

tjenester ble overdratt og nådegaver gitt ved håndspåleggelse.38 Det varierer i de ulike kirkesamfunn 

hvilke tjenester man vigsler til,39 likeledes hvilken konkret betydning man tillegger handlingen. Mens de 

ortodokse og den romersk-katolske kirke regner ordinasjon eller vigsling som sakrament, har dette i 

luthersk sammenheng i hovedsak vært regnet som forbønnshandlinger. Likevel er strukturen i 

handlingene ganske lik: Vigsling forutsetter et kall som innebærer at kirken har funnet kandidaten skikket 

til tjenesten. På det grunnlag foretas selve vigslingshandlingen med løftesavleggelse, håndspåleggelse, 

velsignelse og bønn; ved slutten av ritualet følger utsendelse med kunngjøring av fullmaktene som er gitt 

til tjenesten.40 

Luthers syn på embete og vigsling illustreres gjerne med det kjente sitatet om at ”alt som er krøpet ut av 

dåpen, kan rose seg av allerede å være viet til prest, biskop og pave”.41 Dette sier noe om at kirkens 

oppdrag prinsipielt overdras til enhver i dåpen, og at de ordinerte ikke tilhører noen annen klasse i religiøs 

forstand. Dette forhindrer likevel ikke at Luther forutsetter et særlig kall og en særlig rettslig orden 

knyttet til prestetjenesten. I fortsettelsen av nevnte sitat sier han derfor: ”En annen sak er at det 

naturligvis ikke passer seg at alle og enhver utøver et slikt embete. For ettersom vi alle er like mye prester, 

må ingen på eget initiativ stikke seg fram og gå i gang med å utøve det vi alle har samme myndighet til 

uten at vi har samtykket i det og valgt ham til det. Det som er felles, kan nemlig ingen tilta seg uten 

fellesskapets vilje og befaling”. Grensesnittet mellom den lutherske ekklesiologien og kirkeretten har 

nettopp vært å finne i kravet om at de som skulle forestå tjenesten med ord og sakrament, måtte være 

”rettelig kalt” (CA 14).  

                                                             
38

 Apg 6,6; 13,3; 1 Tim 4,14 og 2 Tim 1,6.  

39
 Den romesk-katolske og den anglikanske kirke vigsler til biskop, prest og diakon; men da er diakon ikke uten 

videre sett som en karitativ tjeneste som hos oss (karitativ: med vekt praktisk omsorg for medmennesker).  

40
 Mens vi generelt bruker begrepet ”vigsling” inklusivt for alle vigslete tjenester, vil vi for å referere til 

innarbeidet begrepsbruk i noen sammenhenger anvende ”ordinasjon” kun for prestetjenesten. Jf. bispemøtets 

utredning i sak 3/2010 som ikke ser ”noen prinsipiell forskjell mellom vigsling og ordinasjon”, men fortsatt 

bruker ”ordinasjon” om prester.  

41
 Luther, Martin 1979, s. 14, fra “Skriftet til den kristne adel” fra 1520.  
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Vigslings- eller ordinasjonshandlingen var dermed lenge knyttet kun til prestetjenesten i vår 

sammenheng. Vigsling til diakon-, kateket- og kantortjeneste er blitt innført i Den norske kirke i løpet av 

de siste 40 årene. Mens det var tilstrekkelig bred enighet om at det burde være vigsling til disse 

tjenestene, har uenigheten vært større når det gjelder begrunnelsen for å vigsle, og om ordinasjon til 

prest og vigsling til de øvrige stillinger skulle forstås som uttrykk for samme sak.42 Vi konstaterer at 

grunnlaget for å vigsle til alle nevnte stillinger etter hvert synes å være avklart i vår kirke.43 Begrunnelser 

søkes dels med henvisning til et felles kirkelig oppdrag, dels i egenarten og den teologiske forankringen 

for den enkelte tjeneste. I denne sammenhengen vil vi ikke gå inn på debatt og begrunnelse for de enkelte 

tjenester, men heller peke på noen momenter som kan forbindes med alle de vigslete tjenester, og som vi 

mener har betydning for rolleforståelsen for alle disse stillingene. 

Vigslingen uttrykker at den som vigsles har et oppdrag fra kirken som også på en spesiell måte ses som et 

oppdrag fra Gud. Derfor avlegger man et løfte som rommer en forpliktelse overfor Gud og menigheten. 

Vigslingen er en engangshandling som ikke gjentas ved nye kall, og den er gyldig livet ut, med mindre 

noen frasier seg den eller fradømmes den. Tjenesten er i prinsippet livslang, og den knytter tro, liv og yrke 

sammen på en særskilt måte. Den som vigsles vier livet sitt til Gud og tjenesten. Situasjonen uttrykker en 

dobbelthet fordi kallet på den ene siden ikke er noe annet enn det alle får i dåpen, på den andre siden 

skiller tjenesten seg ut fordi den på en spesiell måte omfatter livet som en totalitet: Det avlegges løfte om 

”liv og lære”. Dette gir den vigslete tjenesten et annet preg enn andre yrker, fordi det formalt stilles krav 

til personlig egnethet, involvering og tro. Dette står ikke nødvendigvis i motsetning til det å ha 

profesjonalitet i arbeidet eller å skille mellom arbeid og fritid, men uttrykker en forventning om helhet og 

sammenheng.  

I debatten om tjenesteteologien har man diskutert om embetet primært handler om en funksjon, en 

oppgave man får overdratt, eller om vigslingen også er personal og setter et preg på personen. Luthersk 

teologi regner ikke med at vigslingen er et sakrament som gir et ”uutslettelig preg” – en slags åndelig 

besittelse som gis i kraft av vigslingen. Men både gjennom utvelgelsen av den bestemte personen og 

løftet som avlegges, er det åpenbart at den vigslete tjenesten i høy grad involverer og legger beslag på 

medarbeideren som person. At vigslingen for uten å gi en rettslig fullmakt til å utøve tjeneste, i sitt vesen 

er forbønnshandling og ikke sakrament, sier at den som vigsles, sammen med kirken, vil fortsette å tro at 

Gud på sitt ord vil velsigne tjenesten, og at de sammen vil be om at Gud vil virke gjennom denne personen 

med sin Ånd. Den personlige dimensjonen understrekes også i den økumeniske uttalelsen i Lima-

dokumentet fra 1982 som omtaler den vigslete tjenestes personale karakter og sier at Kristi nærvær mest 

virkningsfullt fremheves gjennom personen som er vigslet.44 

 

4.4  Vigslete i organisasjonen 

Denne forståelsen stiller krav til de vigslete, men også organisasjonen disse er en del av. Menigheten kan 

utforme instrukser og fullmakter, men oppdragsgiveren er ikke bare det rådet som tilsetter og gir de 

formelle føringer, men Kirkens Herre. Det gjelder uansett hvilke nyanser som måtte finnes i 

                                                             
42

 Jf. note 40 

43
 Jf. behandlingen av diakonatet i Kirkemøtet 2011 og Bispemøtet sak 3/2010.  

44
 Se Dåp, nattverd og embete, 1983, pkt 8-12, kalles ofte ”Limadokumentet” og er et økumenisk dokument fra 

Kirkenes Verdensråd i 1982, og som senere har fått betydning for tjenesteteologi i vår og andre kirker. 



32 
 

tjenesteteologien. Vigslingen innebærer at medarbeideren betros et selvstendig ansvar for å kjenne og 

tolke Guds vilje i konkrete situasjoner. Dette krever en innsikt av faglig art, men også av åndelig – som 

fordrer en evne til nærvær og dømmekraft som skal følge med gjennom ulike typer oppgaver; liturgiske, 

formidlende, sjelesørgeriske, etc. Om tjenesten på denne måten skal formes i en lydhørhet for Guds vilje i 

gitte situasjoner, må den vigslete også ha et rom for å fordype seg videre som fagperson og troende.   

Dette svarer til den faglige og kreative selvstendighet som medarbeidere med utdanning på høyere 

gradsnivå forventes å ha i en rekke andre sammenhenger, for eksempel i kunnskapsorganisasjoner eller 

kunstneriske sammenhenger. Det må derfor finnes et vern mot illegitim overstyring fra overordnete og fra 

rådsorganer på forskjellige nivå. Samtidig må den individuelle friheten og kreativiteten balanseres mot 

andre kollektive hensyn, det gjelder både i kirken og i andre organisasjoner. I tillegg til den personale 

dimensjonen understreker Lima-dokumentet at den vigslete tjenesten nettopp må utvikles i en kollegial 

sammenheng, og innenfor en fellesskapsdimensjon med forankring i menighetens liv. Det er ikke alene, 

men sammen med fellesskapet man vil ”oppdage Guds vilje og Åndens ledelse” (pkt 26).  

Spenningene som kan oppstå mellom ulike typer organisasjonskulturer og ledelsesidealer er kjent fra 

andre virksomhetsområder enn kirken. Det kan skape utfordringer når medarbeidere med høy grad av 

selvstendighet, kompetanse og kreativitet skal innordnes til en organisatorisk ramme. Når vårt 

grunnleggende spørsmål var hva som tjener kirkens liv i soknet, sier det noe om at fellesskapet i 

menigheten vil være et overordnet hensyn. Selvsagt vil det være ulike vurderinger av hva som tjener 

fellesskapet, gjerne også hva fellesskapet egentlig representerer i folkekirkekonteksten. 

Meningsbrytninger vil det være i enhver organisasjon, og de vil ofte være sunne for organisasjoners 

utvikling. Men perspektivet innebærer at enhver medarbeider må forholde seg til soknets ledelsesorganer 

– både med valgte organer og daglig ledelse. Videre må den vigslete forholde seg til fellesskapet av øvrige 

ansatte. Eldre profesjonsutøvere både i kirken og ellers, har vokst opp med en tradisjon hvor man i stor 

grad har løst sine oppgaver i felten alene. Utviklingen i kirken og ellers har imidlertid gått i retning av at 

flere oppgaver enten løses i teamsamarbeid, eller at teamet i større grad utgjør en faglig, relasjonell og 

organisatorisk base for den enkeltes arbeid. Dette innebærer at arbeidsfellesskap og arbeidsledelse 

innenfor soknet, eller et større samarbeidsområde som dekker flere sokn, vil være viktig for tjenesten. Å 

vektlegge soknet vil for den enkelte vigslete medarbeider si å vektlegge samarbeidet i soknet.  

Når dette er sagt, skal det sies at dette også stiller krav til dem som skal lede samhandlingen i soknet (eller 

i samarbeidsområdet). Den som skal ha det daglige ansvar for å lede et fellesskap av medarbeidere med 

høy faglig kompetanse, må både ha kirkefaglige, ledelsesfaglige og personlige forutsetninger for å gjøre 

det, og vedkommende må ha syn for den avgjørende balansen mellom å gi frihet, skape samhandling, og å 

lede.   

Vigslete skal utøve sine tjenester med et særskilt menneskelig og åndelig skjønn, i troskap mot Guds vilje. 

Hva dette innebærer, er ikke opp til den enkelte å avgjøre alene. I tillegg til det lokale fellesskapet vil den 

vigslete også utvikle sin tjeneste innenfor fellesskapet av kolleger med samme fagbakgrunn, og innenfor 

den sammenhengen som biskopens tilsyn representerer.   

 

4.5  Tjenesten med ord og sakrament  

Vi har fremholdt en i og for seg gammel forståelse om at kirken som fellesskap bærer det ene og samme 

oppdrag. Dette kan synes å stå i kontrast til en innarbeidet oppfatning om at presten til forskjell fra alle 

andre representerer ”embetet” både i statlig og teologisk forstand, noe som har underbygget 

oppfatningen om at presteembetet bør være en egen organisasjon i organisasjonen, med egen 
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ledelsesstruktur etc. Hvordan kan tanken om et felles oppdrag holdes sammen med formuleringene i CA 5 

om prestetjenesten som en særskilt tjeneste med ord og sakrament? Og hvilke konsekvenser får det for 

spørsmålet om menighetens lederskap om kirken ikke bare teologisk men også organisatorisk blir én 

virksomhet? Dermed kommer vi til det omdiskuterte spørsmålet om den teologiske forståelsen av 

”embetet” ut fra Skriften og bekjennelsen. Vi har ikke til hensikt å ta problemstillingen opp i full bredde, 

men vil trekke noen linjer vi mener er av betydning for de problemstillingene vi står overfor i dag.  

Vi har vist til at det ikke finnes noen enkel og direkte argumentasjonslinje fra bibeltekst til kirke- eller 

tjenestestruktur. Ikke desto mindre finnes det bibelske tekster og motiver som har betydning i vår 

sammenheng, og vi kommer ikke utenom et blikk på nytestamentlige titler og funksjonsbeskrivelser. Som 

nevnt, presenterer Paulus en modell for forståelsen av kirken og dens tjenester gjennom talen om kirken 

som ”Kristi kropp” i Rom 12; 1 Kor 12 og Ef 4. Her nevnes en rekke funksjoner i menighetsfellesskapet, 

som apostler, lærere, profeter, hyrder, evangelister, diakoner, forstandere, m.m. Det påfallende her er 

den store variasjon i bruken av titler på hvert av stedene. Noen titler går igjen og kan synes å ha en viss 

forrang, men det finnes åpenbart ikke noe fast sett av funksjoner som kan karakterisere 

menighetsordningene den gangen. Hensikten er snarere å understreke enheten og likeverdigheten tross 

forskjeller i funksjoner. I noen av Paulusbrevene (dvs. i de såkalte Pastoralbrevene) figurerer særlig titlene 

”eldste” (gresk: presbyteros – derav prester) og biskoper. Dette betegner ulike typer lederfunksjoner, 

men bruken av titlene er ikke ensartet, og korresponderer ikke uten videre med de funksjonene vi 

forbinder med prest og biskop i dag. En nærmere undersøkelse av de ledelsesfunksjonene som blir 

assosiert med de respektive ledelsestitlene viser imidlertid at de rommer autoritet og omsorg kombinert 

med oppgaver som læreansvar og det å bidra til å gjøre kirken offentlig synlig.45  

I oldkirken tar man etter relativt kort tid i bruk ”prest” og ”biskop” om de sentrale kirkelige funksjoner 

med ansvar for forkynnelse, sakramentforvaltning, lærespørsmål og utøvelse av kirketukt.46 Mens presten 

hadde den stedlige menighet som ansvarsområde, hadde biskopen tilsyn med prester og menigheter 

innenfor et større område. Når CA 5 blir formulert, er det med dette tjenestemønsteret som 

referanseramme. Med CA’s opprinnelige intensjon om å bidra til en konsensus med moderkirken, var ikke 

målsettingen å utrede noen alternativ kirkeorganisasjon, ei heller å begrunne prestetjenesten som sådan. 

Hensikten var snarere å gjøre klart hvordan Den hellige Ånd er den som skaper den rettferdiggjørende 

troen i mennesket – og at det skjer nettopp gjennom ”ordet og sakramentene” og dermed den tjenesten 

som med utgangspunkt i artikkelens overskrift er blitt kalt for ”det kirkelige embete”, og som er ”innstiftet 

av Gud”. 47 I likhet med alle andre (autoritative) tekster vi omgås, må CA forstås i lys av sin kontekst. Med 

brodd mot paven på den ene siden og svermerne på den andre, er det evangeliet om ”rettferdiggjørelsen 

ved troen alene” som blir fokuspunktet, også i CA 5. Artikkelen har naturlig nok en sentral plass innenfor 

luthersk embetsteologi. Spørsmålet blir hvordan denne artikkelen skal være retningsgivende for 

tjenestemønsteret og forståelsen av prestetjenesten i dag.   

 

                                                             
45

 Se drøfting av titler og ledelsesfunksjoner hos Baasland 1993 

46
 Jf. The Apostolicity of the Church 2006, s. 74-88 

47
 Brodden er i hovedsak mot de såkalte ”svermere” og ”døperbevegelser” på den tiden som ville se Åndens 

virke som en indre prosess prinsipielt løsrevet fra det ytre ordet og sakramentene.  
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4.6  Syn på prestetjenesten 

Synspunktene er forskjellige, også i vår arbeidsgruppe. Når CA 5 bruker formuleringene ”har Gud innstiftet 

et embete” eller en ”en tjeneste” med ord og sakrament, vil man i følge én oppfatning se at det her siktes 

til en prinsipiell teologisk bestemmelse av en tjeneste som må finnes for at troen skal kunne bli til, og 

dermed kirken. Ordet ”embete” sikter dermed til tjenesten med ord og sakrament i prinsipiell teologisk 

forstand. Denne ses imidlertid ikke som identisk med prestetjenester slik de opptrer i alle sine varierende 

historiske, empiriske utgaver. Prestetjenesten har variert med tid og sted, og vil nødvendigvis måtte gjøre 

det. Språklig sett ville man da kunne skille mellom den faktiske prestetjeneste i sin ytre utforming som 

kunne omtales med ord som ”tjeneste” eller ”yrke”, mens ”embete” betegner det teologiske prinsippet. 

Denne skjelningen innebærer altså at ”embete” og ”prestetjeneste” ikke uten videre blir sammenfallende 

størrelser. På den andre siden må skjelningen ikke tenkes så skarp at de to ses som innbyrdes uavhengige. 

Prestetjenesten kan dermed ses som en enhet av prinsipp og ytre utforming. Den konkrete utforming av 

prestetjenesten vil alltid være mulig å kritisere og revurdere som preget av den til enhver tid gjeldende 

kirkeordning, av kultursituasjon og individuelle måter å utøve tjenesten på. Som ”embete” vil den likevel 

være teologisk bestemt. Når dette i følge CA 5 er innstiftet av Gud, betyr det at embetet er å forstå som 

apostolisk. Det betyr at det tross skiftende utforminger og historiske brudd, består en grunnleggende 

kontinuitet tilbake til Jesu utsendelse av de første apostler. I dette ligger det også et økumenisk 

anliggende i den forstand at det viser til et felleseie med andre kirkesamfunn som vektlegger 

kontinuiteten med det apostoliske embetet.  

En styrke med nevnte betraktningsmåte er at den kombinerer fasthet og fleksibilitet i tolkningen av 

prestefunksjonen. På den ene siden fastholdes et tidløst mønster for hva en prestetjeneste skal være, som 

korresponderer med en økumenisk forståelse av at tjenesten uttrykker en kontinuitet med den 

apostoliske kirken. Samtidig gir den en fleksibilitet i forhold til ulike historiske tilpasninger med åpning for 

at det som kalles ”prestetjeneste” i nye kontekster, fremtrer i andre former enn på Luthers tid. Videre 

åpner den for at tjenester som ikke nødvendigvis kalles ”prestetjeneste” kan hente legitimitet fra det 

guddommelig innstiftete ”embetet” i teologisk forstand.   

En annen synsmåte vil i større grad fremheve at CA 5 var preget av den tidens situasjon og innarbeidete 

kirkeordninger, og at artikkelen gir en for snever plattform for utforming av tjenesteteologi og 

kirkeordning i vår tid. Dermed mener man at CA 5 ofte tillegges for stor vekt i debatten. Rent praktisk kan 

det være et problem at prestetjenesten oppfattes som en ”særskilt” og lite integrert del av kirkens liv og 

oppdrag. Teologisk vil man vektlegge den fellesskapsorienterte forståelsen av kirken som ”kropp”, og 

primært utlede en tjenesteteologi av mangfoldet. Den apostoliske sendelsen gjelder ikke bare for 

prestetjenesten, men for kirken som helhet. Dermed styrkes den teologiske begrunnelsen for flere 

tjenester i kirken, og ikke bare prinsipielt én. Når det gjelder ”embetet” vil man si at det kun finnes i sine 

historiske betingete utgaver av prestetjenesten, at det ikke eksisterer som noe åndelig prinsipp, og at den 

konkrete utformingen av prestetjenesten ikke er teologisk bestemt i samme grad.  

Med dette svekkes ”embetet” som normativ modell. Samtidig kan den gi en større åpenhet for nye 

tjenestemønstre, og grensene mellom presten og de øvrige tjenester trenger ikke trekkes like skarpt. 

Hvilke tjenester som skal forbindes med vigsling, vil avgjøres av deres betydning i lys av kirkens oppdrag, 

og at det kan forutsettes en livslang tjeneste. Med henvisning til de mange nådegavene vil man 

understreke at de ulike tjenester har ulik karakter, og at de ikke trenger å hente legitimitet fra hverandre. 

Ikke desto mindre vil man fortsatt tenke at forkynnelsen og sakramentene utgjør den virksomheten som 

skaper tro og som sådan konstituerer kirken. Den rette forvaltning av ord og sakrament er dermed 

funksjoner som både av prinsipielle og praktiske grunner bør reguleres av en kirkelig orden. Dermed er 
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det gode grunner for å videreføre prestetjenesten nettopp som den ansvarlige for oppgavene med å 

forvalte ord og sakrament.  

De ulike posisjonene resonnerer altså noe ulikt på det prinsipielle planet. Konklusjonene på 

ordningsplanet trenger likevel ikke nødvendigvis å bli så forskjellige. Med tanke på det ordningsmessige vil 

arbeidsgruppen i fellesskap understreke:  

1) Forkynnelsen og sakramentene skaper tro, og er konstituerende for kirken. Derfor er det både 

historiske og teologiske grunner til at det må finnes en prestetjeneste som gis identitet nettopp i 

oppgaven med å forvalte ord og sakrament, og videre at tjenesten er omfattet av ordninger som gir 

den nødvendige stabilitet. Dette stiller krav til utvelgelsen til tjenesten (jf. kravet om å være rett 

kalt CA 14), til prestens faglige og personlige forutsetninger, og det stiller krav til den 

organisatoriske sammenhengen presten blir tatt inn i (jf. pkt. 4.3 og 4.4).   

 

2) Læreansvaret er noe kirken bærer et felles ansvar for. Prestens tjeneste med ord og sakrament er 

ingen individuell rettighet. Derfor står presten ansvarlig ikke bare overfor Gud, men også overfor 

kirkefellesskapet i utøvelsen av sin tjeneste. Ansvaret for læren må dermed ivaretas som en 

integrert del av kirkens ledelse. Samtidig ligger det i både vigsling og kompetanse at presten har et 

selvstendig ansvar i utøvelsen av sin tjeneste.  

 

3) Presten har i følge CA 5 en ”særskilt tjeneste”, konsekvensen blir likevel ikke at prestene 

nødvendigvis skal utgjøre en særskilt organisatorisk enhet i kirken. Kirken har et felles oppdrag, og 

sånn sett vil det være naturlig å arbeide for en felles organisasjonsstruktur hvor presteskapet 

inngår som en del av helheten.  

 

4) Det vil være ulike syn i gruppen på i hvilken grad CA 5 prinsipielt sett trenger å normere dagens 

tjenesteordninger og avgrense prestens fra de øvriges tjenester. Det er likevel enighet om at ord og 

sakrament gir identitet til prestens tjeneste, men samtidig betegner prinsipielt en sentral side ved 

hele kirkens oppdrag. Dette betyr at andre vigslete tjenester ikke forstås som avledet prestens 

tjeneste og oppdrag, men at de på hver sin måte henter legitimitet fra kirkens samlete oppdrag. 

Alle tjenester bidrar til at evangeliet forkynnes og læres. Tjenestene kan ha overlappende 

funksjoner, men fordi tjenestene krever hver sin kompetanse, forpliktelse og orden, bør hver 

tjeneste likevel ha sine definerte ordninger og oppgaver.  

 

4.7  Prest og ledelse  

Når det gjelder forståelsen av prestens ledelsesansvar, gjerne betegnet som den ”pastorale ledelse”, 

følger det ikke umiddelbart av noen de nevnte synspunktene at presten må utøve organisatorisk ledelse i 

én bestem form. Som for de øvrige vigslete tjenester vil presten ha et selvstendig ansvar for utførelsen på 

sitt område. Presten koordinerer virksomheten og eventuelle andre medarbeidere innenfor sitt 

ansvarsområde, og som sådan utøver hun eller han et ledelsesansvar. Presten vil også ha en 

selvstendighet som fagperson med utdanning på høyere akademisk nivå og som vigslet. For presten blir 

dette siste gjerne konkretisert med henvisning til prestens selvstendige ansvar i oppgavene med sjelesorg 

og forkynnelse, og med en selvstendig avgjørelsesmyndighet i spørsmål vedrørende dåp og nattverd.48 

Presten har også et selvstendig ansvar for gjennomføring av kirkelige gravferder, vielser og forordnete 
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 Embete og råd s. 81-83, jf. FOA 2008, s 53f.  
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gudstjenester.49  Spørsmålet er imidlertid om det i forlengelsen av de synspunktene vi har fremført i 

tillegg ligger noen premisser for at prestetjenesten skal ha noen form for organisatorisk ledelsesansvar 

innenfor det som er menighetens eller kirkens samlete virksomhetsområde?  

Fra den økumeniske sammenhengen vet vi at det gis ulike svar på spørsmålet om prest og organisatorisk 

ledelse. Innenfor den romersk-katolske og de ortodokse kirker sitter prester og biskoper med overordnet 

lederansvar i kirkeorganisasjonen. I frikirkelige sammenhenger er det vanlig at pastoren har et overordnet 

ledelsesansvar for menigheten med dens samlete virksomhet, stab og menighetsfelleskap. Pastoren selv 

kan gjerne være underordnet eller ha sete i menighetsråd lokalt, eventuelt underlagt synodale 

styringsstrukturer på overordnet nivå.    

I vår egen tradisjon vil det finnes ulike resonnementer omkring prestens ledelsesansvar. 

Ordinasjonsritualets sitat fra 1 Pet 5 med oppfordringen om å ”være hyrder” for menigheten, sier implisitt 

noe om et ledelsesansvar overfor menigheten, men det er ikke åpenbart hvordan denne teksten skal 

anvendes konkret i vår sammenheng, om vi for eksempel skal se dette kun som en ledelse gjennom 

forvaltningen av ord og sakrament i gudstjenestesammenhengen, eller om dette også bør sikte til 

organisatoriske ledelsesfunksjoner utenfor den gudstjenestelige arena.50 En tvetydighet følger også med 

begrepet ”åndelig ledelse” som blant annet brukes i Tjenesteordning for prester (§ 10). Problemet med 

dette uttrykket, som fra én side sett er svært innholdsmettet, er at man kan legge så ulike betydninger i 

det at det knapt fungerer i en organisatorisk kontekst. Våre refleksjoner omkring makt og avmakt og den 

lutherske toregimentslæren kunne lede til en forståelse av ”åndelig ledelse” som noe vesensforskjellig fra 

en organisatorisk (jf. pkt. 3.7). På den annen side var vi også der inne på at det åndelige hos Luther på 

ingen måte står i motsetning til materielle, og at kirken også er en sosiologisk størrelse som er avhengig av 

ledelse, ordninger og beslutninger når den skal utføre sitt oppdrag.  

For presisjonens skyld kan det være nyttig å se den pastorale ledelsen i sammenheng med et 

ledelsesbegrep som gjelder innenfor rammen av en allmenn organisatorisk forståelse. Vi viser her til en 

definisjon i FOA-utredningen som peker på senere års utvikling i synet på ledelse som både omfatter 

”rasjonelle / instrumentelle og symbolske elementer”. I forlengelsen av dette sies det: ”Begrepet ledelse 

kan i sin kompleksitet av virkningsformer likevel forstås som innflytelse som virker inn på organisatorisk 

måloppnåelse”.51 Når vi vurderer ansvaret for ord og sakrament direkte opp mot en slik definisjon, synes 

det ikke som om presten uten videre har mandat til å forestå en samlet eller organisatorisk ledelse av 

kirken. Man kunne tvert imot hevde at målet burde være å frita presten fra funksjoner som tar 

oppmerksomheten bort fra det primære ansvaret med ord og sakrament. I den grad de gudstjenestelige 

oppgavene med ord og sakrament ses som ett blant flere ansvarsområder, kunne presten i så fall 

konsentrere seg om sine oppgaver og overlate ledelsen av helheten og av de øvrige områdene til andre. 

På den andre siden, hvis ord og sakrament på en særlig måte bidrar til å innholdsbestemme sentrale sider 

ved kirkens samlete oppdrag, kan dette tilsi at presten ut fra sin tjeneste nettopp bør medvirke til at 

kirken som helhet oppfyller sitt mandat. I dette ligger det at spørsmålene om lære og fortolkning av 
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 Gullaksen 2008, s. 42 

50
 Teksten fra 1 Petersbrev lest i sin sammenheng gir en forståelse av hva slags type fellesskap de kristne 

menighetene utgjorde, og hva slags ledelsesfunksjoner som av den grunn var vesentlige. Men i tråd med hva vi 

har vist til tidligere om ledelsesmodeller i NT, er det ikke umiddelbart gitt hvordan de ulike styrings- eller 

ledelsesfunksjoner fra NT skal overføres til prestens rolle i dag. 

51
 FOA 2008, s. 37. 
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kirkens oppdrag anses å være så vesentlige for helheten at prestetjenesten på en eller annen måte bør 

inngå i den organisatoriske ledelsen. Om utformingen av den organisatoriske virksomhet skal bygge på en 

teologisk innsikt om kirkens oppdrag, vil denne innsikten være av betydning når kirken skal fatte 

beslutninger om hvordan utførelsen av dette oppdraget skal konkretiseres. Dette taler for at 

prestetjenesten fortsatt bør være til stede i rådene, og at også den daglige ledelsen skjer i et samvirke 

med prestetjenesten.  

Videre kan man i forlengelsen av prestens offentlige ansvar med ”ord og sakrament” tenke seg at presten 

bør ha en relasjonelt orientert funksjon med å samle og veilede i menighetsfellesskapet. Det kan være 

interessant å merke seg at vi i de nytestamentlige brevene tydeligst, men også i evangeliene, finner en 

rekke tekster hvor det å regulere forholdet mellom grupper i menighetene, hvor enhet og samhold i troen 

er målet, fremstår som et teologisk anliggende.52 Kirken som fellesskap (communio) er både et 

læremessig, sjelesørgerisk og diakonalt anliggende. Dette ansvaret for å bygge, bevare og utvikle 

fellesskapet har paralleller til det ansvaret biskopene har for enheten mellom menigheter innenfor et 

større geografisk område. Dersom det kan karakteriseres som organisatoriske mål å ivareta kirken som 

fellesskap både med de læremessige og relasjonelle sider, så vil en pastoral ledelse som øver innflytelse 

på denne måloppnåelsen også ha en organisatorisk karakter. Dette trenger ikke nødvendigvis være en 

ledelsesform basert på formell beslutningsmyndighet, men gjerne på oppgavene med forkynnelse, 

sjelesorg og veiledning. Like fullt trenger en slik ledelsesform en organisatorisk plattform og et mandat 

som gjør det tydelig hva slags ledelse dette er og ikke er, og hvordan den skal tilpasses øvrige 

ledelsesfunksjoner i menigheten. Ut fra dette perspektivet må en pastoral ledelse i tillegg til det 

grunnleggende ansvar for forvaltning av ord og sakrament, omfatte et lederskap som både innenfor og 

utenfor gudstjenestesammenhengen skal bidra til at menigheten former sin virksomhet i tråd med kirkens 

oppdrag, og som skal virke samlende og byggende for kirken som fellesskap.  

Presten trenger ut fra dette ikke ha et ansvar som organisatorisk eller daglig leder for å kunne fylle sin 

rolle som prest. Alle prester trenger heller ikke være sokneprester for å være prester. Men presten må 

etter denne argumentasjonen kunne bidra med en pastoral ledelsesfunksjon overfor fellesskapet som 

helhet, gjennom forkynnelse, sjelesorg og veiledning, både innenfor og utenfor den gudstjenestelige 

sammenhengen. Nå kunne refleksjonene om makt og maktfordeling gi argumenter for at prester ikke 

uten videre bør sitte med direkte instruksjonsmyndighet (jf. pkt. 3.7). På den andre siden taler forståelsen 

av det pastorale lederansvaret for at prestetjenesten må ha en plass i den organisatoriske ledelsen av 

menigheten, i praksis ved at soknepresten må ha en klart definert rolle i menighetens samlete ledelse. 

Hvilke ordningsmessige konsekvenser disse overveielsene eventuelt bør få, må avklares nærmere (se pkt. 

5.5). Men en tydeligere rollefordeling mellom kapellan og sokneprest vil på den ene siden tydeliggjøre det 

spesifikke ledelsesansvaret som ligger til soknepresten, og på den andre siden vil det åpne for 

differensierte utforminger av presterollen som gir seg både ut fra menighetenes og den enkelte prests 

behov. Ut fra det vi har sagt om prestens helhetlige pastorale ledelsesansvar, bør en slik differensiering av 

presterollen uansett ikke utvikle seg dit hen at prester avgrenser seg til visse definerte oppgaver og i 

mindre grad blir engasjert i eller medansvarlige for helheten.  

 

                                                             
52

 For eksempel forholdet mellom jødekristne og hedningekristne i Romerbrevet og Apostlenes gjerninger, 

mellom ulike grupper i 1 Korinterbrev; se også Jesu kritikk av de religiøse lederne, jf pkt 3.6 og 3.7.  
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4.8  Bispetjenesten 

I de økumeniske samtalene som har funnet sted i senere tiår, har spørsmålet om kriteriene for kirkens 

enhet og varige kjennetegn stått sentralt. Menigheter og kirkesamfunn skal romme et mangfold av 

oppfatninger og uttrykksformer, men kirken må også ha ordninger som sørger for at man bevarer 

egenarten som kirke i tråd med premisser som deles av andre kirkesamfunn og som har forankring i den 

kirkelige tradisjonen. Når Den nikenske trosbekjennelsen betegner kirken som ”apostolisk”, må det 

handle om en form for kontinuitet tilbake til den kirken som de første apostlene grunnla. Mens lutherske 

kirker gjerne har vurdert den læremessige kontinuiteten som avgjørende, har katolske og anglikanske 

kirker fokusert på den historiske kontinuiteten som kommer til uttrykk i den episkopale suksesjonen ved 

vigslingen av prester. De økumeniske impulsene har ført til en økt bevissthet særlig om bispetjenestens 

betydning som en enhetens tjeneste også i vår sammenheng. Biskopene har ansvar for å bevare enheten 

mellom menighetene, men også mellom kirkesamfunnene.  

Mens biskopene i ortodokse, katolske og anglikanske kirker regnes som en egen vigslet tjeneste, regnes 

de i luthersk sammenheng normalt som en spesiell form for prestetjeneste.53 Også dette er en tjeneste 

med ord og sakrament hvor myndigheten først og fremst skal ligge i ”ordets makt” og ikke i formell 

beslutningsmyndighet. Som symbolledere tydeliggjør de kirkens budskap, dens enhet og apostolisitet. 

Dette korresponderer innholdmessig med prestens tjeneste i menigheten, men for biskopen gjelder dette 

altså for et område bestående av flere menigheter. Samtidig ligger det til biskopen, annerledes enn hos 

presten, et definert ansvar for å føre tilsyn, nærmere bestemt med menigheter og medarbeidere innenfor 

et større område. I dagligtale inneholder begrepet tilsyn et aspekt av kontroll slik vi kjenner det fra 

tilsynsmyndigheter i andre deler av samfunnet, men ut fra den betydningen ordet gis ut fra Skrift og 

tradisjon, ligger vekten i større grad på veiledning, oppmuntring og omsorg. En hovedoppgave blir å se til 

at menighetene lever og utvikler seg i tråd med kirkens oppdrag, og at enheten blir bevart. Man bør heller 

ikke undervurdere den perseptive siden ved tilsynsfunksjonen i kirken: i den grad biskopen på en særlig 

måte er den som ser medarbeidere og virksomhet lokalt, så blir biskopen som person også den som blir 

særlig informert om livet i menighetene, noe som kan være et betydelig aktivum i ulike sammenhenger 

hvor det legges planer og treffes beslutninger. 54 

Det må understrekes at kirkens enhet, liv og lære er noe kirken stadig må bære et ansvar for kollektivt, 

men biskopene har dette som en særlig oppgave. Dette poenget er vesentlig fordi det uttrykker en 

kontinuitet mellom det ansvaret som ligger til det allmenne prestedømme og rådene, og det som ligger til 

tilsynet. Vi har pekt på at funksjonen har et kontrollaspekt, men at det bør vurderes om den positivt, 

byggende dimensjonen bør være mer fremtredende. Virkemidlene som står til biskopenes disposisjon 

etter dagens ordning, er av ulik karakter. På noen punkter har biskopen mulighet til å fatte egne vedtak, 

både som arbeidsgiver for prestene og i kraft av tilsynet. I bispedømmeråd og kirkemøte deltar biskopen 

med stemmerett på linje med øvrige medlemmer, men utøver også denne funksjonen i stor grad gjennom 

å fremme sine synspunkter i samtalen.  

Tilsynsmyndigheten baseres altså i stor grad på ”ordets makt”. I møte med menigheter og medarbeidere 

opptrer biskopen i første rekke som forkynner, veileder, en som løfter frem visjoner, etc.  Disse 

ledelsesarenaene er sentrale fordi det fremfor alt er her biskopen kan løfte frem spørsmål som er viktige 
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 At bispetjenesten likevel ikke utgjør en vanlig prestetjeneste, kommer til uttrykk Den norske kirkes ordninger 

ved at biskopene vigsles og ikke bare innsettes til sine tjenester.  
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for kirkens enhet og for det byggende arbeidet i menighetene. På slike arenaer kan biskopen være med og 

sette en dagsorden.  

Den kollegiale sammenhengen er vesentlig også i møte med de vigslete tjenestene. Som nevnt under 

punkt 4.3, vil denne forbindelsen være med å gi legitimitet til disse tjenestene, og gi premisser til 

utformingen av tjenesten for den enkelte. Den kollegiale og faglige ledelsen får en særlig betydning i 

forhold til prestene fordi biskopenes tilsyn og prestenes pastorale ledelse begge er forankret i ansvaret 

med ord og sakrament, og som sådan utgjør grunnleggende sett den samme tjenesten. For å bevare 

enheten mellom den enkelte menighet og det større kirkefellesskapet, må lærefunksjonen bevares og 

utvikles innenfor den rammen biskopens tilsyn representerer.   

Dette innebærer at tilsynsfunksjonen må fungere innenfor en organisatorisk sammenheng med gitte 

kommunikasjonslinjer og møteplasser, men som ikke nødvendigvis er identisk med arbeidsgiverlinjen. 

Spørsmålet om biskopens rolle som arbeidsgiver skal vi komme tilbake til (pkt. 5.9 og 10). På mer generell 

basis kan det være grunn til drøfte om biskopene bør tillegges ledelsesfunksjoner som i større grad går ut 

over de som ligger i ”ordets makt”. Flere av de punktene der biskopen kan fatte vedtak i kraft av tilsynet 

må sies å være av reaktiv karakter, det vil si at myndigheten trer i kraft i det øyeblikket biskopen går inn 

med en reaksjon i forhold til liv og lære. Selv om for eksempel ordinasjonsmyndigheten i sitt vesen er 

”positiv”, er det særlig i det øyeblikket biskopen sier ”nei”, at myndigheten blir synliggjort. Myndigheten 

til å sanksjonere og si ”nei” deler biskopen med andre tilsynsfunksjoner i det offentlige. Det kan være 

grunner til at biskopen også bør ha et mandat til å utøve en mer proaktiv form for ledelse, for eksempel 

med aktiv medvirkning i beslutninger som gjelder planer og ressurser. Dersom vi tenker at biskopenes 

kompetanse bør trekkes aktivt inn i arbeidet med å forme fremtiden for kirken, vil det få konsekvenser for 

hvordan den demokratiske beslutningsmyndigheten bør organiseres i forhold til bispefunksjonen.  

 

4.9  Ledelseskompetanse i kirken   

Når teologien har drøftet spørsmålet om ledelse i kirken, har den ofte tatt utgangspunkt i de kjente 

rollene som finnes i skriften og kirkehistorien, gjerne med søkelys på presten, eventuelt sett i forhold til 

diakonen eller biskopen. Dermed kan debatten lett dreie seg om hvordan oppgaver bør fordeles mellom 

prester og andre stillinger. Vi tror et annet innsteg er vel så fruktbart: Dersom vi tar utgangspunkt i 

ekklesiologien, i forståelsen av kirken og dens oppdrag, reises spørsmålet om hvordan ledelse og 

kompetanse skal organiseres for at kirken skal fylle sitt oppdrag som kirke.  

Før vi går inn på dette, skal det sies at det også finnes titler i de nytestamentlige tekstene som viser at det 

fantes ulike typer ledelsesoppgaver hvor heller ikke alle knyttes direkte til lærefunksjonene (1 Kor 12,28). 

Selv om vi ikke kan lese normerende organisasjons- og ledelsesmønstre ut fra den første kirken, er det 

interessant å merke seg at kirken den gang ikke var preget av noen monolittisk ledelsesstruktur, men 

opererte med varierte ledelsesmønstre, delvis preget av de samfunn man var en del av. Og om man 

nettopp tar utgangspunkt i kirkeforståelsen i de nytestamentlige menighetene, avtegner det seg noen 

interessante trekk ved ledelsesfunksjonene slik de ble utøvd: blant annet ved at noen personer fikk 

ledelsesfunksjoner som varte over tid, at de utøver en autoritet i spørsmål som berører ”liv og lære”, at 

dette ansvaret innebærer omsorg i og overfor fellesskapet, og at lederne medvirker til hvordan kirken 

fremtrer utad som offentlig forsamling.55  
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Ovenfor har vi pekt på fundamentale sider ved kirkens oppdrag: dens oppgaver med forkynnelse og 

sakramentsforvaltning, vi har fremhevet fellesskapsdimensjonen, kirkens tjenende rolle, og hvordan de 

ulike vigslete tjenester avspeiler sider ved kirkens samlete oppdrag. Gjennom kirkeordningen blir sentrale 

dimensjoner i denne kirkeforståelsen tegnet ut – gjennom vigslingsritualer og tjenesteordninger for 

diakoner, kantorer, kateketer, prester og biskoper; og ikke minst gjennom Kirkelovens beskrivelse av 

menighetsrådets ansvar for ”å vekke og nære det kristelige liv”. Dette er videre spesifisert med henvisning 

til områdene undervisning, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk, barn og unge (KL § 9).  

Når vi så ser på soknet, viser dette for det første at det finnes flere arenaer og typer virksomhet som 

krever sine respektive former for ledelse. Hver av de vigslete tjenestene angir et slikt område. Det er 

videre behov for ledelse og kompetanse innenfor økonomi, personal og administrative funksjoner. Man 

trenger en type ledelse som gjør at de ansatte samvirker som fellesskap, og en ledelse som gjør at 

folkekirkemenigheten på ulike nivå styrkes i sin identitet som kirke. Normalt blir dette mangfoldet av 

funksjoner ivaretatt av flere personer med ulik fagbakgrunn og kompetanse. Ut fra organisasjonsmønstre 

og kompetansebehov i dagens samfunn kan vi derfor si at kirken lokalt både trenger teologisk og 

kirkefaglig kompetanse, en relasjonell og samhandlingsorientert ledelseskompetanse, og en økonomisk, 

administrativ og personalfaglig kompetanse. For at kirken skal fremtre ansvarlig som kirke, må alle disse 

formene for ledelse være til stede og virke sammen. Ut fra den fellesskapsorienterte kirkeforståelsen vi 

har vist til tidligere, fremgår det at ikke alle ledelsesfunksjoner nødvendigvis må være forankret i samme 

organ eller person, men de må på en eller annen måte være til stede i fellesskapet, og noen må etter alt å 

dømme ha ansvar for at dette fellesskapet fungerer som organisatorisk helhet.  

Ut fra dette må det stilles noen krav til egenskaper og kompetanse hos dem som på en særlig måte 

representerer fellesskapet. Spørsmålet om hvordan kirken representerer seg, særlig i den offentlige 

folkekirkekonteksten, vil være mer avgjørende for kirken enn for mange andre sammenslutninger fordi 

dens oppdrag grunnleggende er av kommunikativ art. Vi må i dette skille mellom den kompetansen som 

må være til stede i fellesskapet, og den ledelseskompetansen som skal kreves av dem som på en særlig 

måte representerer fellesskapet. Etter dagens organisasjonsmønstre vil dette som regel være dem som 

leder virksomhetens styrende organ (styreledere), og i det daglige, dem som er ansatt for i det daglige å 

representere styret overfor virksomheten med alle de ansatte og vice versa (daglige ledere). I kirken 

kompliseres dette bildet fordi den nettopp har satt prester og andre vigslete tjenester til å representere 

virksomheten på sentrale områder. Særlig tydelig blir dette i gudstjenesten som menighetens 

hovedsamling. Mens ulike typer symboliserende (evt. rituelle) ledelsesfunksjoner i andre sammenhenger 

gjerne vil tilligge dem som formelt står ansvarlig for virksomheten, er dette i gudstjenestesituasjonen lagt 

til presten. Videre, gjennom vigslingsritualene har alle vigslete stillingsinnehavere uttrykt forpliktelse og 

påtatt seg et ansvar som gjør at de på en særlig måte skal identifiseres offentlig med kirken og dens 

oppdrag. Sånn sett fremtrer rollefordelingen i kirken annerledes når det gjelder viktige representative 

funksjoner enn det vi ofte finner ellers. Så lenge fordelingen er rimelig avklart, trenger ikke dette være 

noe problem, tvert imot kan det være en fordel i lys av en fellesskapsorientert kirkeforståelse hvor ulike 

funksjoner utfyller hverandre. Dette krever imidlertid at mandatet for de ulike stillingene er tilstrekkelig 

avklart. 

Utfordringen i kirkelig sammenheng kan imidlertid oppstå i det øyeblikket organiseringen krever at én 

person på en særlig måte skal representere den daglige virksomheten, slik normalordningen er for 

administrerende direktører og daglige ledere ellers i samfunnet. Synliggjort på menighetsnivå kan dette 

for det første føre til en konflikt med den selvstendige rollen som de andre vigslete stillingene og særlig 

soknepresten har hatt som (relativt) selvstendige representerende funksjoner. For det andre, om det å 

lede kirkelig virksomhet handler om å lede et fellesskap mot mål som er avledet kirkens overordnete 
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oppdrag, og som i den praktiske kirkevirkelighet er forbundet med konkrete fag- og satsingsområder, da 

krever lederfunksjonen en kombinasjon av personal/administrativ, ledelsesfaglig og kirkefaglig 

kompetanse. Problemstillingen er ikke unik for kirken. I andre kunnskapsorganisasjoner som universitet, 

helsesektor og skole har man stort sett søkt å løse utfordringen med å skille mellom faglig og 

administrativ ledelse, men ofte med en intern drakamp om hva slags kompetanse som skal være i den 

fremste daglige ledelsesposisjonen. Om man i kirken prioriterer den administrative/personalfaglige 

kompetansen framfor den kirkefaglige, sier man implisitt at denne formen for ledelse er viktigere enn den 

faglige ledete samhandlingen for at kirken skal oppfylle sitt oppdrag.  

Ut fra en profesjonsorientert tilnærming til livet i menigheten kunne man i og for seg tenke seg at daglig 

ledelse i kirken nærmest er å administrere de relativt selvgående vigslete medarbeiderne i deres 

arbeidshverdag, og at det dermed ikke kreves spesiell faglig kompetanse for oppgaven. Men både ut fra 

en prinsipiell fellesskapsorientert forståelse av menigheten, og ut fra en praktisk oppfatning av det som er 

ledelsesbehovet, må den faglig baserte ledelse og samhandling anses som avgjørende for at kirken skal 

fylle sitt oppdrag. Dette gjelder ikke minst i en kontekst hvor evne til samhandling og omstilling i forhold 

til samfunnsendringer synes å være viktige. I tillegg til kompetansespørsmålet vil det i kirken være en 

prinsipiell problemstilling knyttet til identifikasjon med og forpliktelse på kirkens oppdrag: Det kan 

vanskelig stilles lavere krav til identifikasjon med kirkens lære og oppdrag til den overordnete daglige 

ledelse enn til vigslete stillinger som er underlagt denne.  

Spissformulert blir vår konklusjon i dette at kirken må ha en ledelse som er kirkelig. Det vil si at det må 

stilles krav til kirkens daglige ledelse, både hva angår faglighet og identifikasjon med kirkens oppdrag. De 

praktiske utfordringene med dette blir størst om det velges organisasjonsmodeller hvor én person skal 

samle alle ledelsesfunksjoner og stå som den ene fremste representanten for virksomheten i det daglige. 

Det er også mulig å tenke seg alternative løsninger med definert arbeidsdeling mellom faglig og 

administrativ ledelse, slik vi ser i andre virksomheter, og slik mange menigheter langt på vei løser 

oppgavene praktisk i dag. En praktisk løsning kan vurderes ut fra parallelliteten i forholdet mellom 

bispedømmerådsleder, biskop og stiftsdirektør.  

Med dette har vi fokusert særlig på den ledelsen som skal skje lokalt i menigheten. Prinsippet om at 

kirkelig ledelse må være kirkelig, kan muligens overføres også til andre nivå, men den praktiske 

relevansen av argumentet kan være avhengig av hvilken arbeidsdeling som vil være mellom det lokale 

nivået og de som er over. Dersom det for eksempel er de administrative og personalfaglige funksjoner 

som skal ivaretas på et nivå over, vil rollefordelingen kunne bli annerledes enn på soknenivået.   

 



42 
 

V Drøfting av problemstillinger   

 

5.1  Kirken som virksomhet   

Det er et nett av problemstillinger som melder seg når man vil vurdere en kirkeordning, og det finnes 

mange måter å løse oppgaven på. Målet nå er å la premissene fra den teologiske drøftingen danne 

utgangspunkt for videre resonnementer. Vi har sett den lokale menigheten som en grunnenhet som 

kirkens liv springer ut fra. Det betyr at struktur og ledelsesfunksjoner må støtte opp om virksomheten 

lokalt. Men før vi kommer til drøftingen av strukturene, må vi ha en forståelse av hva livet i den lokale 

menigheten består i. Hva slags virksomhet er kirken? Hva er det som skal understøttes og ledes gjennom 

den strukturen vi lager? Kan kirken i det hele tatt ses som en ”virksomhet”? I denne drøftingen bruker vi 

ikke begrepet virksomhet i en ren arbeidsrettslig mening,56 men for å betegne handlinger som er 

begrunnet i kirkens oppdrag og som organisatorisk utfoldes i soknet. 

Kirken er en størrelse med skjulte dimensjoner: Den er grunnleggende fellesskap, og fordi fellesskapet 

dypest sett handler om relasjoner som sprenger grensene for det observerbare og formålsstyrte, må 

enhver refleksjon om kirken som organisasjon skje med en varhet for dette. Både frelse og fellesskap er 

Guds gaver og ikke organisatoriske produkter. Derfor kan begreper som ”virksomhet”, ”mål” og ”strategi” 

lett virke malplassert om de ikke brukes med forstand. De er hentet fra en organisasjonslogikk som 

tilhører det ”verdslige regimente” (jf. pkt 3.7), og kan forkludre saken om de blir gjort til et vokabular for 

kirkens åndelige liv. Også kirken er henvist til organisatoriske strukturer og virkemidler så lenge den 

eksisterer som en sosiologisk størrelse i denne verden. Vi er altså henvist til å stille spørsmålet om hva 

slags virksomhet kirken er.  

Svarene vil variere, alt etter hvilke betoninger vi gjør i kirkesynet. En innarbeidet luthersk og folkekirkelig 

tankegang vil fremfor alt vektlegge tjenesten med ord og sakrament, og oppgaven med å holde 

gudstjenester og kirkelige handlinger landet rundt. I lys av dette kunne statens og kommunenes 

tilrettelegging av prestetjeneste, kirkebygg og rammer rundt gudstjenestelivet, lenge ses som de viktigste 

elementene i en kirkeordning. Etter hvert er det vokst fram en tankegang som i større grad fremhever 

”det allmenne prestedømme”, og kirken forstått som et fellesskap som vektlegger samhandlingen 

omkring diakoni, trosopplæring, kirkemusikk og kultur. Det er vokst frem en rådsstruktur som fremmer 

disse dimensjonene ved kirken gjennom styrende organer som innebærer en gjensidighet og fordeling av 

ansvar. Menighetslivet som skal utfoldes i regi av rådene, blir i Kirkeloven definert gjennom ansvaret for 

”alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, 

syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og 

legemlig og åndelig nød avhjulpet.” Videre nevnes ansvaret for at ”kirkelig undervisning, kirkemusikk og 

diakoni innarbeides og utvikles i soknet.” (KL § 9). Med dette ser vi flere tydelige organisatoriske 

utviklingstrekk: Kirken har vært i utvikling fra å være en ensidig profesjonsorientert virksomhet fra 

prestens side, til en tverrfaglig samhandling både mellom ulike kategorier av ansatte, og mellom ansatte 

og frivillige. Det skjer en eksplisitt betoning av virksomhetsområdene: gudstjenesteliv og sjelesorg, 

undervisning, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk, barn og unge. Dermed trer lokalkirken tydeligere frem 

som en virksomhet med flere dimensjoner, sosiologisk sett: På den ene siden den vide folkekirken med 

alle de døpte medlemmene som deltar i gudstjenester og kirkelige handlinger et større eller mindre antall 

                                                             
56

 Jf redegjørelse for det arbeidsrettslige begrepet og drøfting i FOA 2008, s. 39-46. Når vi sikter til den 

arbeidsrettslige forståelsen av begrepet, gjør vi det tydelig i teksten.  
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ganger gjennom livet; og på den andre siden den mer aktive folkekirkemenigheten som deltar regelmessig 

i gudstjenestefeiringen, som i større grad identifiserer seg med kirkens oppdrag, og medvirker i ulike typer 

kirkelige aktiviteter.   

Opplevelsen av tilhørighet til forsamlingen av gudstjenestedeltakere vil variere, likeså bevisstheten 

omkring forpliktende deltakelse, og oppfatninger i spørsmål om tro og etikk. Dette kan i noen grad skape 

spenninger. Samtidig skjer det et samspill mellom ulike grupper i folkekirken – hvor den vide folkekirken 

utgjør en plattform for fellesskapet, og hvor noen engasjerte samtidig tar ansvar som kommer det større 

fellesskapet til gode.57  Kirkeorganisasjonen må ivareta folkekirken som fellesskap, med ulike typer av 

engasjement blant medlemmene, og et best mulig samspill mellom grupper. 

 

5.2  Virksomhet og fleksibilitet  

Menigheter lokalt har ulike preg, alt etter geografiske og kulturelle forhold. For at kirken som organisasjon 

skal ha bærekraft, må den kunne tilpasse seg ulike forhold – både den landlige folkekirken med spredt 

bosetting; de aktive, folketette forstadsmenighetene; og den urbane kirkevirkeligheten. Den må kunne 

møte utfordringer slik de merkes i byer med økt mobilitet og sosiologisk, kulturelt og religiøst mangfold, 

men også slik de erfares gjennom fraflytting, endret befolkningsstruktur og dårligere økonomi i andre 

deler av landet. Både i Norge og andre land er det i senere år gjort en rekke forsøk med alternative 

kirkelige arbeidsformer og organisasjonsmodeller.58 Det geografiske soknet må inngå i kirkens 

grunnmønster i overskuelig framtid. Sokneinndeling og ressursforvaltning må likevel ikke være så 

konservativ at kirken ikke blir i stand til å møte endringer på en dynamisk måte. Mulighetene til å prøve ut 

nye former for menighetsliv med utgangspunkt i konkrete utfordringer, bør videreføres. Men forsøkene 

må følges av ekklesiologisk refleksjon, og minimumskrav til ledelse og organisering slik at både 

demokratiske og tilsynsmessige forhold er avklart, og at menigheten har en ordnet tjeneste med ord og 

sakrament.  

En rekke steder i landet blir soknene så små at en enkelt sokneprest og stab må forholde seg til mange 

gudstjenestesteder og menighetsråd. Det er liten tvil om at samarbeidsområdene bestående av flere 

menigheter som blir betjent av samme stab, kan være strategiske enheter med tanke på samhandling og 

strategiske satsinger. Det er lett å forstå at man ut fra en slik situasjon ønsker å etablere større sokn for på 

den måten å få et mer dynamisk samspill mellom menighetsråd og stab. En slik modell har svakheter fordi 

kirken prinsipielt springer ut av gudstjenestefellesskapet og ikke stabsfellesskapet. Om soknet som 

forvaltningsnivå og gudstjenestemenigheten bør fortsatt ses i sammenheng, trenger ikke det hindre et 

videre arbeid med grensejusteringer og samarbeidsordninger for å få til livskraftige samarbeidsenheter. 

Det er likevel uheldig om utfordringene med de små soknene får danne premissene for en organisatorisk 

tenkning nasjonalt som fører til at gudstjenestemenigheten i realiteten slutter å være det ekklesiologiske 

utgangspunktet og grunnenheten i kirken.  

 

5.3  Ledelsesfunksjoner primære i soknet  

Hvordan kan de ulike funksjoner fordeles i kirkeorganisasjonen på en måte som gir best mulig 

forutsetninger for virksomheten vi nettopp har definert som den vesentlige i kirken? I drøftingene så langt 
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har vi valgt å ta utgangspunkt i hva som vil tjene virksomheten i menigheten. Dette betyr ikke at vi 

forutsetter en kongregasjonalistisk kirkeforståelse, dvs. med mest mulig myndighet og flest mulig typer 

beslutninger lagt til menigheten lokalt. Både av hensyn til en maktfordeling i kirkestrukturen, behovet for 

å ivareta enhet i kirken, personalpolitiske hensyn, og for å finne ordinger hvor ressursene utnyttes best 

mulig, ser vi gode grunner til at beslutningsmyndighet og ledelsesfunksjoner fordeles i 

organisasjonsstrukturen. Det aktualiserer spørsmålet om hva slags type samhandling, ledelse og 

organisatorisk tilrettelegging som bør finne sted for at livet i soknet kan utfolde seg best mulig. Og 

samtidig, hvilke organisatoriske funksjoner bør av samme grunn ikke legges til soknet? Alt dette henger 

sammen med hvilke oppgaver man ser som de primære som skal løses på soknenivå. 

Ovenfor har vi tatt utgangspunkt i kirken som stedet hvor ord og sakrament og de ulike vigslete stillinger 

uttrykker sentrale sider ved kirkens oppdrag, hvor menigheten ses som et fellesskap preget av 

gjensidighet og samhandling, og som rommer et mangfold av døpte som praktiserer sin kirkelige 

tilhørighet på ulike vis. Dette fordrer et lederskap lokalt som både sørger for funksjonene på de respektive 

arbeidsområder, som bidrar til utvikling og samhandling blant de ansatte, og som bidrar til enhet og 

oppslutning om folkekirkefellesskapet. Større grad av samhandling svarer også til forventningene blant 

yngre medarbeidere som gjerne ser at oppgaver løses med utgangspunkt i et arbeidsfelleskap. Alle de 

store reformene som pågår i kirken i dag forutsetter samhandling internt i stabene, og mellom stab og 

frivillige, noe som krever mer utstrakt ledelse på lokalplanet enn tidligere. Slik ledelse handler ikke bare 

om å koordinere arbeidsinnsatsen, men like mye om å finne fram til felles mål og arbeidsmåter, utvikle 

gode samhandlingsmønstre, og motivere et større fellesskap i kirken til deltakelse. De raske 

samfunnsendringene utfordrer også lokalkirken på arbeids- og uttrykksformer som krever en kreativ, 

handlingsrettet ledelse.  

Det er behov for ledelsesfunksjoner lokalt som i tillegg til tjenesten med ord og sakrament, har sitt 

tyngdepunkt i den faglige og relasjonelle ledelse. Den faglige innsikten er nødvendig for å tolke kirkens 

oppdrag og se hvilke konsekvenser dette får inn i konkrete situasjoner, og for å utøve faglig forankret 

ledelse i fellesskapet av øvrige vigslete fagpersoner. Personlige forutsetninger, organisatorisk og 

ledelsesfaglig kompetanse er vesentlig for å utvikle fellesskap og samhandling. En klar symbolledelse vil 

bidra til å tydeliggjøre kirken med dens oppdrag i en vid folkekirkelig kontekst.  

Samtidig kan ikke ledelsen i soknet utøves løsrevet fra administrative, økonomiske eller personalmessige 

ledelsesfunksjoner. Disse vil ikke være de primære i forhold til de ledelsesfunksjonene vi har nevnt som de 

mest vesentlige på soknenivået. De må snarere ses som støttefunksjoner. En administrativ, økonomisk og 

personalmessig kompetanse må være tilgjengelig i menighetens daglige virke, men denne typen 

kompetanse og beslutningsmyndighet kan også forankres et annet sted i organisasjonen. 

 

5.4  Funksjoner fordelt på ulike nivå  

Hvis noen ledelsesfunksjoner er primære for virksomheten i soknet, kan andre ledelses- eller 

støttefunksjoner legges til andre nivå. Nå finnes det argumenter for nettopp ikke å spre 

ledelsesfunksjonene på ulike nivå, men å samle ansvar for tilsettinger, økonomi og personalforvaltning på 

ett enkelt sted i organisasjonsstrukturen. I praksis vil dette kreve større enheter enn det flertallet av 

soknene utgjør i dag. Et mellomnivå i tråd med et justert fellesråds- eller prostinivå vil trolig ivareta denne 

funksjonen. En slik løsning vil ha flere fordeler. Disponering av ressurser er et viktig aspekt i utøvelsen av 

ledelse. Om ansvar og ressurser i stor grad samles på samme hånd, gir det større ledelsesmessig 

handlekraft. En slik løsning kan gjøre det enklere å få til samhandling på tvers av soknegrensene, noe som 

er en uttrykt målsetting i flere av de pågående reformene i kirken. Spørsmålet er om disse hensynene 
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veier så tungt at de kan danne modell for kirkestrukturen generelt. Vi kommer til drøftingen av en slik 

modell i pkt 6.2, og avgrenser oss her til å peke på at en konsentrasjon av ledelsesfunksjoner til et 

mellomnivå kan være uheldig for utviklingen av selvstendig ledelse, initiativ og engasjement på 

soknenivået. 

For å gi best mulige forutsetninger for virksomheten i soknet, bør menighetsrådet så langt som mulig 

kunne forvalte ressurser i tråd med de satsinger man går inn for. Det vil være viktig for utviklingen av 

samhandling og engasjement i menigheten. Dette gir gode grunner for at det juridiske 

virksomhetsansvaret legges til menighetsrådet. Bortsett fra i kommuner med ett sokn, vil dette være en 

endring i forhold til dagens ordning, hvor både menighetsråd og fellesråd opptrer på vegne av soknet. 

Med en slik løsning vil det være entydig at daglig leder i soknet og de øvrige av menighetens 

medarbeidere rapporterer til menighetsrådet for sin virksomhet, og ikke til fellesrådet. Menighetsrådet vil 

være økonomisk ansvarlig organ for virksomheten, og må forvalte midlene som stilles til soknets 

disposisjon gjennom kommunale tilskudd, gaveinntekter, etc. Konkret vil dette bety at budsjettansvar og 

en viss økonomikompetanse må legges lokalt til soknet.  

På den andre siden bør det være systemer som sørger for at økonomi- og personalansvar ikke ligger så 

tungt på menigheten at det kveler engasjementet. I tråd med dagens ordninger kan man legge 

arbeidsgiveransvar og flere andre støttefunksjoner utenom soknet. Ut fra dagens finansieringsmodell vil 

det være behov for kompetente, rasjonelle støttefunksjoner som bidrar til den økonomiske forvaltning og 

rapportering, blant annet overfor stat og kommune. Dagens IT-løsninger som i stadig større grad 

integrerer den økonomiske og personalmessige forvaltningen, taler for at slike systemer etableres på et 

overordnet nivå. Av hensyn til ressursbruk, personalpolitikk, kompetanse, størrelse, etc. bør også 

overordnet ansvar for personalforvaltning ligge til et annet nivå enn soknet. Det ville være noe enklere å 

legge selve tilsettingsansvaret til soknet, men det finnes også hensyn som taler mot dette som vi skal 

komme tilbake til i punkt 5.10.  

Det gis dermed gode grunner for å legge det juridiske virksomhetsansvaret til soknet og menighetsrådet. 

Det finnes også argumenter for at den daglige ledelsen i soknet har som sin primære oppgave å utøve 

faglig, organisatorisk, fellesskapsbyggende og symboliserende ledelse. Hvilken type demokratisk 

ledelsesutøvelse som da bør være den primære for soknet, drøfter vi nærmere i pkt 5.6. 

 

5.5  Sokneprest og daglig leder  

Vi er kommet til et punkt hvor flere tråder fra de foregående drøftinger møtes: Vi har nettopp pekt på 

ledelsesfunksjoner vi anser for vesentlige for menighetens daglige virksomhet. Hvordan kan disse 

oppgavene best organiseres og fordeles mellom de funksjonene som ligger nærmest de 

ledelsesoppgavene vi har nevnt, daglig leder og sokneprest? Rollen som organisatorisk eller daglig leder 

lar seg ikke utlede direkte av prestenes ansvar for nådemiddelforvaltningen (pkt 4.5-7). Men alle prester 

bør ut fra sitt pastorale ansvar utøve en form for organisatorisk ledelse ved at de både innenfor og 

utenfor gudstjenestesammenhengen bidrar til å utvikle kirken som fellesskap. Vi har også sagt at fordi 

”ord og sakrament” på en særlig måte bidrar til å innholdsbestemme sentrale sider ved kirkens samlete 

oppdrag, bør prestetjenesten medvirke til at kirken som helhet oppfyller sitt mandat. For det første, gir 

dette grunner til at presten må sitte i menighetsrådene i tråd med tankegangen om et samvirke mellom 

”embete og råd” som vi har vært inne på (pkt 3.8 og 4.7). Videre gir det føringer for at soknepresten bør 

ha en definert rolle i den daglige organisatoriske ledelsen av menigheten. Når det gjelder ledelsesbehov 

og -kompetanse i soknet, har vi også understreket at personen som står for den overordnete 
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organisatoriske ledelsen, både bør ha en kompetanse og uttrykt forpliktelse som står i forhold både til 

oppdraget og de medarbeiderne som skal ledes. (pkt 4.7).  

Fra én side sett kunne dette tale for at sokneprester får funksjonen som daglige ledere. Mange steder vil 

dette sees som en praktisk og aktuell løsning. Likevel er ikke dette noen nødvendig følge av 

resonnementene vi har lagt fram. En løsning hvor andre enn soknepresten er daglig leder, vil i mange 

sammenhenger bli betraktet som den mest ideelle for alle parter.  I slike tilfeller er det vesentlig at den 

daglige ledelsen utvikles i nært samvirke med sokneprest, slik at prestens ansvar og kompetanse blir en 

integrert del av den helhetlige ledelsen. Det må være en klart definert plattform for prestens veiledende, 

byggende og samlende rolle, ikke bare i gudstjenestesammenhengen, men også på andre arenaer 

sammen med stab og frivillige, og innenfor den vide folkekirken. Nå vil man kunne si at dette er den rollen 

soknepresten i stor grad fyller i dagens situasjon, og at dette forholdet ikke trenger noen ytterligere 

tilrettelegging. Heldigvis er menighetsstabene for det meste preget av positive samarbeidsmønstre. Men 

samtidig er samspillet mellom sokneprest og daglig leder ett av de områdene hvor det i årene etter 

innføringen av kirkeloven av 1996, oppleves utfordringer en del steder. I en fremtidig kirkeordning bør 

man tilstrebe robuste ordninger som ikke står og faller med god personkjemi.  

Vår påstand er at denne relasjonen bør avklares nærmere slik at den tilstrekkelige ledelseskompetansen 

er til stede i soknet, og at ledelsen har en uttrykt forpliktelse på kirkens oppdrag, og at det er en 

tilstrekkelig avklart plattform for menighetens pastorale ledelsesfunksjon. I praksis tror vi at dette 

forholdet kan utformes og balanseres på ulike måter, alt etter lokale forhold. Konkrete spørsmål som bør 

avklares, er hvordan ledelse kan utøves av de respektive på arenaer utenom den gudstjenestelige. Det kan 

for eksempel gjelde ledelsen av møter og prosesser i staben som handler om faglige forhold, og som skjer 

i det tverrfaglige samarbeidet mellom vigslete, kirkefaglige stillinger. Det kan gjelde organiseringen av 

fagsamtaler, og hvem som opptrer som talsperson for menigheten i ulike sammenhenger i folkekirke og 

lokalsamfunn. Selv om det bør være åpenhet for lokale tilpasninger i dette, er denne rollefordelingen av 

så stor prinsipiell betydning at den ikke bare bør overlates til forgodtbefinnende hos de to medarbeiderne 

det gjelder. En konkret mulighet er å innføre en ledelsesinstruks som fastsetter arbeidsform og 

rollefordeling mellom funksjonene daglig leder og sokneprest. Forslag til instruks bør behandles av 

menighetsrådet, og godkjennes av biskop. Om det utarbeides utkast til standardinstrukser nasjonalt, kan 

disse danne utgangspunkt for behandlingen lokalt.  

Det er også naturlig at det arbeides videre med kompetansekrav for stillingen som daglig leder. Det bør 

utarbeides ordninger med krav om personlig egnethet, kirkefaglig kompetanse etter fastsatte kriterier, en 

uttrykt forpliktelse på kirkens tro og lære, i tillegg til nevnte ordninger med fastsettelse av 

samarbeidsrutiner og oppgavefordeling mellom daglig leder og sokneprest.  

Om prester skal gå inn i funksjonen, bør det stilles krav til personlig egnethet og til ledelsesfaglig 

videreutdanning etter fastsatte kriterier. I tillegg reiser en slik ordning prinsipielle spørsmål om 

sokneprestens rolle i rådet: Dersom sokneprest er den som rapporterer til og legger saker fram for 

menighetsrådet, avviker det fra etablert praksis i organisasjons- og arbeidsliv at denne også skal ha 

stemmerett. Dette forholdet må i tilfelle avklares på generell basis. 

Endelig kan det være grunn til å understreke at funksjonen som daglig leder fordrer et minimum av fysisk 

tilstedeværelse i menighetsfellesskapet og i staben, og at en leder som skal forholde seg til et stort antall 

sokn, eller innenfor svært små stillingsstørrelser, vanskelig kan fungere etter de intensjonene vi har nevnt. 

Det bør vurderes hvor liten stillingsbrøk en daglig ledelsesfunksjon kan fungere innenfor, eller en øvre 

grense for hvor mange sokn en daglig leder kan ha ansvar for.  
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5.6  Demokratisk ansvar i soknet  

Ved utforming av nye kirkeordninger er det ikke bare spørsmål om hvordan ”embete og råd” skal 

balanseres og integreres, men også om hvilke typer demokratiske beslutninger som bør fattes på de ulike 

nivå i strukturen. Menigheten er et fellesskap preget av gjensidighet og medansvar, og rådene (inklusive 

presteskapet) er representative organ for det allmenne prestedømme, derfor er de også medansvarlige 

for kirkens lære, og de skal bidra til å forme den kirkelige virksomheten med forankring i kirkens oppdrag 

og fellesskap. Hva slags saker bør det kirkelige demokratiet arbeide med ut fra dette?  

Dagens kirkelov svarer med en generell formulering om at rådet skal ”ha sin oppmerksomhet henvendt på 

alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet”. Deretter følger presiseringer som med 

unntak av sakramentsforvaltningen langt på vei sammenfaller med prestens tjenesteordning: forkynnelse, 

soknebud, dåpsopplæring, etc.  Menighetsrådet har videre ansvar for at ”kirkelig undervisning, 

kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet”. Dette må ses i sammenheng med 

tjenesteordning for diakoner, kateketer og kantorer som presiserer deres forpliktelse overfor de planer 

menighetsrådet og fellesrådet vedtar. I tillegg skal tjenesten skje innenfor ”de planer og programmer som 

er fastsatt” for de respektive tjenester innenfor den nasjonale kirke.  I Tjenesteordning for 

menighetsprester er menighetsrådets overordnete ansvar ikke presisert på samme måten. Det sies kun at 

det ”menighetsbyggende arbeid” skal utføres ”i samråd med menighetsrådet”.  

Menighetsrådets hovedansvar svarer langt på vei til de områdene hvor kirken har opprettet vigslete 

stillinger, planer og tjenesteordninger for å sikre kompetanse og stabilitet i utførelsen, med et visst 

forbehold for prestetjenesten. Dette samsvarer med hva vi har uttrykt ovenfor om at det kirkelige 

fellesskapet bør være preget av gjensidighet og medansvar, og at både menighetsråd og kirkemøte tar 

beslutninger som har innvirkning på hvordan kirkens oppdrag skal utføres konkret.  Det er en 

sammenheng i at det nettopp er de vigsletes arbeidsområder som også skal være gjenstand for rådenes 

engasjement. Menighetsrådenes handlefrihet begrenses gjennom de vigslete stillingenes selvstendige 

ansvar. Vi finner samme mønster i andre kunnskapsorganisasjoner hvor ledelsen må ta høyde for 

medarbeidernes selvstendige ansvar. Det forhindrer ikke at menighetsrådene både ut fra en demokratisk 

og ekklesiologisk tankegang bør befatte seg med spørsmål av overordnet betydning for virksomheten. 

Både de vigslete og øvrige administrativt tilsatte har et ansvar for å myndiggjøre de valgte gjennom 

informasjon og saksforberedelser slik at de kan fatte gode beslutninger.  

Man kan spørre om prester og andre vigslete bør ha ulik grad av frihet i forhold til menighetsrådets 

planansvar. Om prest og menighet prinsipielt står i det samme oppdraget, og den pastorale ledelsen også 

angår organisatoriske forhold i menigheten, følger det at presten utfører sitt menighetsbyggende oppdrag 

innenfor de rammer som menighetsråd og kirkemøte fastsetter. Hvis presten i fremtidens 

tjenesteordninger får et klarere definert ledelsesansvar, vil det være naturlig at presten også forpliktes på 

rådenes planer, tilsvarende som for proster og biskoper i dag. 59 På den annen side er det gode grunner til 

at presten har et selvstendig ansvar for sakramentsforvaltning, forkynnelse, sjelesorg, vigsel og gravferd. 

Det som skjer i sjelesorgens rom, vil av naturlige grunner ligge utenfor demokratiets myndighetsområde. 

Forkynnelsens innhold kan gjerne etterprøves av menigheten, men innholdet skal primært være definert 

av Ordet og ikke av demokratiske instanser. Til gjengjeld står presten under tilsynsansvar av biskopen som 

kan treffe tiltak dersom presten i sin forkynnelse bryter med kirkens lære. Spørsmålet er om ikke 
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 Jf § 2 i Tjenesteordning for biskoper og proster som begge presiserer forpliktelsen på mål og strategier som 

er fastsatt for virksomheten i Den norske kirke og vedkommende bispedømme.  
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fremtidige tjenesteordninger også for øvrige vigslete bør ta høyde for en liknende sondring mellom de 

områder som ligger under menighetsrådets myndighet, og de oppgaver som i større grad ligger under de 

vigsletes selvstendige skjønn, men som til gjengjeld vil utformes innenfor rammen av biskopens tilsyn.  

Menighetsrådets frihet til å iverksette planer og tiltak vil som regel være avhengig av økonomi. Det 

økonomiske handlingsrommet for menighetsrådene er betinget av tilskudd fra stat og kommune. 

Tildelingene fra disse, og likedan fordelingen av ressurser og stillinger avgjøres andre steder enn i 

menighetsrådet.  Menighetene disponerer i større og mindre grad gaveinntekter gjennom ofring, 

givertjenester, fonds og andre inntektsbringende tiltak.  Det må være et mål at menighetsrådene i så stor 

grad som mulig kan forvalte sine ressurser som et ledd i sin planlegging av virksomheten i soknet. Dette vil 

i noen grad ivaretas dersom det juridiske virksomhetsansvaret legges til soknet og ikke fellesrådsnivå. 

Samtidig vil det være avgjørende for kirkens evne til endring og omstilling at overordnete organ i kirken 

også må kunne forvalte økonomi og stillingsressurser til prosjekter, forsøk og utviklingsarbeid. På den ene 

siden vil altså det økonomiske handlingsrommet være begrenset når menighetsrådet skal legge sine 

planer, på den andre siden må menighetsrådet få økonomisk ansvar og handlefrihet.  

Ansettelser er et annet område som vil være av særlig betydning for de demokratiske organer. I luthersk 

tradisjon har menighetene vanligvis hatt en tydelig rolle ved tilsettinger, særlig av prester. 

Tilsettingsmyndigheten i lutherske søsterkirker kan ligge lokalt i soknet eller på et overordnet synodalt 

nivå, men normalt skjer det i en prosess hvor både det lokale sokn, biskop og synode medvirker. 

Tilsettingsprosesser kan ofte utløse engasjement og meningsforskjeller, særlig for de mest profilerte 

stillingene. Menighetsrådet bør ha en viktig innflytelse i prosessen, selv om den endelige avgjørelsen 

legges til et annet demokratisk valgt organ i kirken. Som vi skal komme tilbake til, kan helhetskirkelige og 

personalpolitiske hensyn og kravet til profesjonalitet i tilsettingsprosessene, tale for det siste (se pkt. 

5.10). Men uansett hvor beslutningene fattes, bør menighetsrådene ha en tydelig innflytelse på prosessen 

ved tilsettinger.  

Også personalforvaltningen kan styres av ulike typer vedtak.  Dette vil gjelde fastsettelse av ordninger og 

instrukser, utarbeiding av etterutdanningsplaner, forvaltning av midler til ulike typer personaltiltak, etc. 

Den fortløpende personalforvaltningen på lokalt nivå, vil i større grad være styrt av gjeldende regler og 

avtaler, og vil i mindre grad være gjenstand for vedtak i demokratiske organ. Dette kan tale for at det 

demokratiske ansvaret for personalforvaltningen legges til et annet organ enn menighetsrådet. 

 

5.7  Ledelse og koordinering på prostinivå  

Hvilke oppgaver som tilfaller nivået over soknene, vil være avhengig av hva slags organisatoriske løsninger 

man velger for kirken. I dag er dette nivået representert med fellesrådene og prostiene. Mens prostene 

leder prestetjenesten i prostiet, ligger arbeidsgiveransvaret for øvrige kirkelige stillinger i hovedsak til 

fellesrådene. Mye av dagens ordningsdebatt dreier seg om hvorvidt arbeidsgiveransvar, 

virksomhetsansvar og eventuelt også tilsettingsansvar skal legges nettopp på et slikt nivå.60 Løsninger kan 

tenkes både med fellesrådene og prostiene som utgangspunkt. Uansett hvilken modell man går inn for, 

synes det som om man må gjøre tilpasninger geografisk for å få egnete størrelser, trolig i retning av 

dagens prostier, derav vårt valg av betegnelsen ”prostinivå”.  

                                                             
60

 Se drøfting og flertallets forslag i FOA-utredningen, 2008.  
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Dersom de nevnte ansvarsområdene legges til dette nivået, vil det også være nødvendig med 

demokratiske organ her. Debatten må ses på bakgrunn av et kirkemøtevedtak fra 2007 som vedtok 3 

forvaltningsnivå med tilknyttet demokratiske organ. Mens menighetsrådets og kirkemøtets stilling er 

hevet over diskusjonen, har debatten stått om et prosti / fellesrådsnivå eller bispedømmenivået i så fall 

skal ha prioritet i fremtidens kirkeordning. Det gjenstår imidlertid å se om en realistisk modell lar seg 

tegne ut fra disse forutsetningene.  

Det er vanskelig å se for seg en organisasjonsmodell uten noen form for ledende eller koordinerende 

funksjoner på et mellomnivå. Om vi tar utgangspunkt i dagens fellesråd, har de riktignok økonomiske og 

administrative funksjoner på vegne av soknene som i prinsippet kan legges til andre organer. På den 

andre siden vil det fortsatt være behov for koordinerende funksjoner mellom menighet/menigheter og 

kommune om gravferdsforvaltning, bygg, og kirkelige fellesoppgaver på kommunenivå. Disse funksjonene 

kan tilrettelegges på annen måte enn gjennom dagens fellesråd, men vi vil utdype fordelene ved å 

videreføre en samarbeidsordning på kommunenivå i pkt 5.12. Tilsvarende fyller prosten viktige funksjoner 

som det vil være behov for også om arbeidsgiveransvaret legges til bispedømmerådene, jf. dagens 

ordning. Om alle tilsatte skal innordnes i én struktur, vil det være desto flere som skal følges opp, noe som 

vil medføre at mellomnivået trenger kompetanse både fra nåværende fellesråds- og prostistruktur.  

Spørsmålet er om det i forlengelsen av disse funksjonene på mellomnivå, vil være tjenlig å bygge ut en 

ledelsesstruktur med tilhørende demokratiske organ, og dermed en overordnet ledelse for virksomheten 

for et kirkelig område bestående av et antall sokn. De mest åpenbare fordelene ved en slik løsning er at 

en samling av virksomhets-, arbeidsgiver- og tilsettingsansvar vil gi en mer handlekraftig ledelse på dette 

nivået. Utfordringen med små sokn og små ressurser vil kunne avhjelpes ved at stillinger og ressurser 

disponeres planmessig over større områder. Man oppnår også en kortere avstand mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker i systemet. Vi drøfter modellen nærmere i 5.10 og 6.2, og i denne sammenhengen skal vi kun 

trekke frem noen forhold som vil påvirke soknets prinsipielle stilling: Et prostinivå med utstrakt ansvar, 

ikke bare for å fordele ressurser mellom soknene, men også for å forvalte penger og personalressurser 

som i vesentlig grad påvirker virksomheten innenfor det enkelte sokn, vil skape en krevende rollekonflikt 

mellom menighetsrådene og de aktuelle organene på mellomnivå. Dersom vi ut fra en ekklesiologisk 

vurdering anser menighetsrådets rolle for å være primær, kan en slik løsning ses som uheldig. Blir de 

demokratiske organene på et slikt nivå i tillegg satt sammen ved at representanter oppnevnes fra den 

enkelte menighet slik som nå, gir det et svakere demokratisk mandat for utøvelsen av ledelse enn det 

menighetsrådene har. Man bør også være oppmerksom på farene for at et forsterket mellomnivå kan føre 

til byråkratisering av ledelsesfunksjonen. Mens både daglig ledelse og rådsfunksjoner på soknenivået vil 

være preget av det gudstjeneste- og menighetsfellesskapet man står i, vil ledelse og rådsfunksjoner på 

mellomnivået nødvendigvis måtte preges av rollen som ledende og koordinerende organ for et antall 

sokn. Problemet med en slik løsning, er altså ikke at administrative, økonomiske og personalmessige 

funksjoner ivaretas på dette nivået, men at de byråkratiske ledelsesfunksjonene som utøves dette nivået 

blir gitt en demokratisk og systemisk tyngde som implisitt konkurrerer med en mer fellesskapsorientert 

ledelse i menigheten. 

 

5.8  Bispedømmerådets oppgaver 

Valg av organisasjonsmodell vil i høy grad påvirke bispedømmerådets rolle. I likhet med menighetsrådet 

skal bispedømmerådet bidra til å ”vekke og nære det kristelige liv” i soknene, og skal legge planer og 

forvalte tilgjengelige ressurser ut fra dette (KL § 23). En sentral oppgave er å være tilsettingsmyndighet for 

prestene. Som del av Kirkemøtet og som kirkelig og offentlig høringsinstans i en rekke saker, samvirker 
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rådet med biskopen om å lede kirken på et helhetskirkelig plan. Etter dagens prøveordning kan 

medlemmene enten velges ved direkte valg, eller gjennom en kombinasjon av direkte og indirekte valg 

etter bestemte regler. I tråd med drøftingen i forrige punkt, er et av de aktuelle spørsmålene om 

tilsettings- og arbeidsgivermyndigheten skal flyttes til et mellomnivå i stedet for bispedømmenivået.  

Det finnes både historiske og teologiske argumenter for å gi bispedømmenivået prioritet i kirkestrukturen. 

Bispedømmene har tross skiftende antall, geografisk avgrensning og organisering vært et fast innslag i den 

kirkelige strukturen siden kristningen av landet, og er som sådan eldre enn soknene. Mens soknene fra 

gammelt av var sammenfallende med en sivil forvaltningsenhet, har bispedømmene hele tiden hatt sitt 

kirkelige rasjonale, blant annet med at deres sentra ble lagt til større byer og sentra som samlet 

kompetanse. Bispedømmerådenes rolle i dag må ses både i lys både av sin regionale kirkelige betydning, 

og ut fra samvirket med bispefunksjonen som enhetens tjeneste. Det synes logisk at den demokratiske 

beslutningsmyndigheten på den ene siden knyttes til soknet som kirkens grunnenhet, og på den andre til 

bispetjenesten.  

Også andre modeller må tas i betraktning dersom de kan forsvares ut fra kriterier som bedret 

organisering, ledelse og ressursbruk. Dersom bispedømmerådene legges ned som tilsettings- og 

arbeidsgiveransvarlig organ, kan det være behov for et råd med konsultative funksjoner for biskopen. Den 

kirkefaglige kompetansen som i dag finnes ved bispedømmekontorene vil kunne videreføres som en faglig 

ressurs for biskopen, mens personalfunksjonen i stor grad vil måtte lokaliseres til prostiene. En mulighet 

kan også være å etablere domkapitler etter forbilde fra Sverige og Finland med pastoral / kirkefaglig og 

juridisk kompetanse blant annet til å fatte avgjørelser sammen med biskopen i tilsynssaker. Det kan også 

være et spørsmål arbeidsgiverfunksjonen for studentprester, sykehjemsprester, andre institusjonsprester 

kan fungere best på prosti- eller bispedømmenivå.  

Spørsmålet om bispedømmerådets oppgaver aktualiserer flere større problemstillinger: Hva er det mest 

egnete nivå for tilsettingsmyndighet og personalansvar i kirken? Hvilken rolle skal biskopen og 

kirkefagkompetansen på bispedømmekontorene få i forhold til utvikling og gjennomføring av kirkelige 

planer dersom ansvaret for slike legges et annet sted i kirkeorganisasjonen? Hvordan bør i det hele tatt 

biskopenes kompetanse utnyttes innenfor en helhetlig og demokratisk forankret ledelse av kirken? Dette 

er momenter vi må utdype i det følgende. I denne sammenhengen vil vi særlig peke på fordelene ved at 

det organet som skal legge planer og fatte beslutninger på overordnet nivå i kirken kan utføre sine 

oppgaver i et nært samvirke med biskopen, slik tilfellet er gjennom dagens bispedømmeråd.  

 

5.9  Biskop og ledelse  

Selv om biskopene har oppgaver i kirkefellesskapet nasjonalt og internasjonalt, er hovedansvaret knyttet 

til bispedømmet og dets menigheter. Biskopens myndighet har historisk hatt forankring både i et statlig, 

forvaltningsmessig og et åndelig, tilsynsmessig ansvar. Med utgangspunkt i den lutherske 

toregimentslæren og dets sondring mellom ”menneskelig” og ”guddommelig” rett, har biskopens 

myndighet i hovedsak vært knyttet til den siste, altså til ”guddommelig rett” og ”ordets makt” (pkt 3.7). I 

tråd med dette utøver biskopen sin ledelsesfunksjon i stor grad gjennom samtaler med menigheter og 

medarbeidere. Samtidig er det lagt en viss ordningsmakt til biskopen gjennom ansvaret for vigsling og 

ordinasjon, til å forordne gudstjenester, vedta bindende pålegg, utstede tjenestebrev og kollas, foreta 

visitaser, etc. Det er disse funksjonene som primært begrunnes i tilsynet. I tillegg er biskopen i vår 

nåværende kirkeordning også den øverste leder for prestetjenesten, og utøver gjennom dette også deler 

av arbeidsgiveransvaret. Gjennom deltakelsen i Kirkemøtet har biskopen en myndighet til å fatte 

beslutninger om liturgier og andre spørsmål som er vesentlige for kirken nasjonalt. Bispedømmerådet 
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legger planer for kirken i bispedømmet, tilsetter prester, og har også myndighet til å avsette dem. Ikke 

minst er bispedømmerådet en arena hvor biskopene kan ha innflytelse over beslutninger av betydning for 

kirkens virksomhet.  

Vi har tidligere påpekt at den beslutningsmakten biskopen har i kraft av tilsynet kan karakteriseres som 

reaktiv mer enn proaktiv. Våre spørsmål nå vil være: hvilke posisjoner og funksjoner bør for fremtiden 

knyttes til bispefunksjonen for at denne kan fungere best mulig etter sin hensikt, til beste for livet i 

menighetene? Er det tjenlig at arbeidsgiveransvaret knyttes sammen med tilsynsfunksjonen?  

Mye taler for at biskopen bør ha deler av arbeidsgiveransvaret slik at tilsynet kan ha de nødvendige 

virkemidler til rådighet. Dette gjelder ikke bare muligheten til å iverksette disiplinærtiltak, men også at 

biskopen ut fra sin kjennskap til medarbeidere og menigheter får innflytelse på organiseringen av 

tjenesten for prester og øvrige vigslete. Konkret må biskopen kunne initiere faglig utviklingsarbeid, 

invitere til fagsamlinger, forvalte ressurser til etter- og videreutdanning for alle vigslete stillinger, legge 

frem forslag til planer og utviklingstiltak i bispedømmet, medvirke til å løse konfliktsituasjoner, etc.  

I tråd med dette kan det også argumenteres for at biskopen skal kunne delta i beslutningsprosesser som 

er viktig for kirken. Når biskopens stemme skal høres i en sak, kan det skje på flere måter, enten ved at 

biskopen leverer uttalelse til et organ som fatter beslutning, eller ved at biskopen sitter med talerett, og 

eventuelt stemmerett i det aktuelle organ. Muligheten for gjensidig påvirkning mellom biskop og 

bispedømmeråd vil være ganske annerledes om man deltar i den dynamiske prosessen fram mot 

beslutninger, enn om man leverer innspill fra sidelinjen.  

For å verne om den åndelige karakteren i tilsynet kan man på den andre siden argumentere for at 

biskopene ikke bør utstyres med direkte utøvende makt på for mange områder, og heller ikke sitte med 

arbeidsgiveransvaret for prestene. Spørsmålet er om dette er en tjenlig måte å nytte biskopenes 

kompetanse på. Erfaringene fra ordningen i Svenska kyrkan viser at biskopene får en langt mer perifer 

rolle i kirken når deres myndighet er koplet fri fra arbeidsgiverfunksjonen.  

I hvilken grad vil man vektlegge kontrollfunksjonen i tilsynet, i forhold til den mer organisatorisk byggende 

rollen? Hvis biskopene skal kunne medvirke til beslutninger som går vesentlig ut over 

sanksjonsmyndigheten, må de ha muligheten også til å medvirke til beslutninger som gjelder planer og 

ressurser. Dette vil være vesentlig om vi tenker at biskopenes kompetanse skal anvendes mer aktivt i 

utviklingen av kirken. Om biskopen sitter med tale- og stemmerett i organer som fatter beslutninger av 

stor betydning for kirken, vil dette være et organisatorisk uttrykk for at man ønsker at denne tjenestens 

stemme skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget i sakene man behandler.  

 

5.10  Tilsettings og arbeidsgiveransvar 

Ønsket om en felles arbeidsgiverfunksjon for alle ansatte og enklere organisatoriske forhold, har for 

mange vært en sentral motivasjon i arbeidet for ny kirkeordning. Selv om det finnes praktiske utfordringer 

med en slik løsning så lenge finansieringen i hovedsak er delt mellom stat og kommune, synes fordelene 

med en enhetlig struktur å være åpenbare. Igjen reises spørsmålet om hvor i kirkestrukturen det samlete 

arbeidsgiveransvaret skal forankres og hvor tilsettinger skal finne sted.    

Vi har tidligere nevnt forslaget om å legge arbeidsgiveransvaret til et utvidet fellesråds- eller prostinivå, og 

noen av fordelene ved dette. I denne sammenhengen kan vi særlig trekke frem den kortere avstand 

mellom arbeidsgiverleddet og de ansatte på soknenivå. Det vil være enkelt å samle virksomhetsansvaret 
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på ett sted med både tilsetting, daglig arbeidsgiverfunksjon, økonomisk ansvar og demokratisk ledelse. 

Den mindre geografiske og organisatoriske rammen for arbeidsgiveransvaret gjør det letter å samle 

behandlingen av alle typer tilsettinger og arbeidsgiverspørsmål til én og samme enhet. Som nevnt vil en 

slik struktur også gi større handlingsrom for ledelsen på mellomnivået.  Det negative ved denne løsningen 

vil være at arbeidsgiveransvaret i stor grad vil løsrives fra biskopens kompetanse og ansvar. Andre 

ulemper går implisitt frem av fordelene ved å legge arbeidsgiveransvaret til den større organisatoriske 

sammenheng som bispedømmet i dag utgjør:  

Dersom arbeidsgiveransvaret skal ligge på bispedømmenivå, bør prostileddet sannsynligvis videreføres 

som mellomnivå på linje med dagens ordning, men med utvidet bemanning slik at 

personallederfunksjoner på dette nivået kan ivaretas også overfor de ansatte som i dag tilhører 

fellesrådsstrukturen. Fordelene med en slik modell ligger for det første i at det blir lettere å samle og 

utvikle en spesialisert kompetanse i personalspørsmål. Store forhold gir større fleksibilitet og flere 

løsningsmuligheter når det oppstår vanskelige situasjoner. Større enheter vil også gi et bedre 

arbeidsmarked for arbeidstakere med spesialisert kompetanse.   Avstanden mellom bispedømmenivå og 

sokn kan være en fordel for begge parter i en konfliktsituasjon: for arbeidsgiver at man ikke står i en for 

nær daglig ledelsesrelasjon til de impliserte; for arbeidstaker det samme, dernest at bispedømmenivået 

finnes som en overordnet instans om relasjonen til nærmeste overordnete blir vanskelig. Dersom det 

skulle oppstå problemer med ledelsesutøvelsen på prostinivå, vil det være lettere å treffe tiltak fra et 

overordnet bispedømmenivå, enn fra et valgt organ i prostiet. Bispedømmenivået gir også større mulighet 

for å gjennomføre prosjekter og utviklingsarbeid, og å disponere ressursene strategisk. Sist men ikke 

minst, vil vi fremheve fordelene med at tilsynslinje og arbeidsgiverlinje knyttes sammen, særlig med tanke 

på de vigslete stillinger.  

En innvending mot denne løsningen kan være at antallet tilsatte under bispedømmerådet vil være så stort 

at kun de vigslete kan tilsettes direkte i bispedømmerådet, mens øvrige tilsettinger må skje på delegert 

myndighet annet sted i organisasjonen. Selv om arbeidsgiverfunksjonen vil være integrert i det daglige, vil 

det dermed markeres en forskjell ved tilsetting. Mot dette kan man vise til paralleller i andre 

sammenhenger i samfunnet hvor man sjelden underlegger alle typer stillinger samme form for 

saksbehandling ved tilsetting. Ledere blir ofte tilsatt på styrenivå, øvrige kan gjerne tilsettes etter vedtak 

administrativt. I kirkelig sammenheng kan det være grunner til at vigslete medarbeidere og eventuelt 

andre sentrale stillinger lokalt tilsettes i bispedømmerådet, mens man ikke nødvendigvis trenger å gjøre 

dette kravet gjeldende for alle øvrige stillinger.  

 

5.11  Nasjonale oppgaver   

Selv om det er forholdet mellom sokn, mellomnivå og bispedømmenivå som har fokus i denne 

utredningen, kan det være på sin plass med noen merknader også til den kirkelige organisering på 

nasjonalt nivå. Det nasjonale kirkedemokratiet og de tilhørende byråkratiske strukturene har vokst frem i 

Norge i senere tiår. Etter dagens ordning er det Kirkemøtets oppgave å gi uttalelse om lovendringer på 

kirkelig område; fastsette kvalifikasjonskrav og tjenesteordninger innenfor kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk; vedta og planer og programmer innenfor samme områder samt for økumenikk; fastsette 

regler for bruk av kirke. Videre vedtar Kirkemøtet liturgier etter fullmakt fra kongen. I senere år har 

innsatsen med de nasjonale kirkelige reformene stått særlig i fokus. 

Den historiske forbindelsen til statsmakten gjør at kirken både ordningsmessig og symbolsk har en tydelig 

plass som nasjonal kirke med de muligheter og prinsipielle utfordringer dette kan gi. Posisjonen som 
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nasjonalt forankret folkekirke vil også i fremtiden komme til uttrykk gjennom kirkelig tilstedeværelse i 

forsvaret, og i forbindelse med nasjonale begivenheter knyttet til kongehuset og gjennom kongens 

bekjennelsesplikt som videreføres i grunnloven. Det blir viktig å finne måter disse relasjonene kan føres 

videre på også i fremtiden.  

At det er gode grunner for å organisere kirken innenfor de språk- og forvaltningsområder som nasjonen 

representerer, er åpenbart. Kirken bør bevares og utvikles som en sammenhengende og integrert 

størrelse, både ut fra hensynet til kirkens enhet, og for at mennesker kan kjenne tilhørighet til Den norske 

kirke uavhengig av hvor i landet de bor. Det er ønskelig at kirken fungerer i et positivt samvirke både med 

offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner, uansett hva slags tilknytning kirken i fremtiden vil ha til 

statsmakten. Kirkemøtet og det nasjonale leddet vil dermed måtte ivareta relasjoner nasjonalt, men også 

internasjonalt og økumenisk.  

En viktig oppgave for det nasjonale leddet er å bidra til at kirken er gjenkjennelig fra region til region, 

gjennom å vedta ordninger for liturgier og gudstjenesteliv, men også ved å sørge for et landsdekkende 

teologisk mangfold gjennom tilsettingspolitikken. Dette kan være et argument for at proster og biskoper 

blir tilsatt av nasjonale og ikke regionale kirkelige organer etter at tilsettingsmyndigheten overføres fra 

statlige til kirkelige organer. Dette ansvaret for samordning og enhet må også ivaretas når kirken på sikt i 

større grad får ansvar for å vedta sine egne ordninger.  

Kirkemøtet har allerede i dag et overordnet ansvar for å fastsette tjenesteordninger og planer innenfor 

diakoni, kirkemusikk og kirkelig undervisning. Dette innebærer at ansvaret for planer og reformer i dag er 

hos Kirkemøtet og Kirkerådet, mens økonomi- og arbeidsgiveransvar henholdsvis ligger til soknene 

gjennom fellesrådene, og til staten gjennom bispedømmene. Med de utfordringer man har erfart senere 

år knyttet til reformer som er vedtatt uten en forutgående avklaring av ressursspørsmålene, kan det 

neppe herske tvil om at ansvaret for planer og ressurser bør blir bedre samordnet i en fremtidig 

kirkeordning.  

Det vil være behov for en nasjonal koordinering av økonomi- og arbeidsgiveransvaret selv om tilsettings- 

og arbeidsgiveransvaret ligger på bispedømme- eller et prostinivå. I dag blir dette ivaretatt dels av KA 

(Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon), dels av FAD (Fornyings, administrasjons og 

kirkedepartementet). En fremtidig kirkeordning med ny organisering av arbeidsgiveransvaret vil også 

kreve at det skapes enhetlige strukturer hvor den relevante kompetansen samles i en nasjonal funksjon 

som koordinerer, kvalitetssikrer og bistår arbeidsgiverfunksjonene på prosti- eller bispedømmenivå. 

 

5.12  Økonomi   

I likhet med andre organisasjoner, vil kirken i stor grad utforme sine strukturer i et samspill med 

omgivelsene. Historisk har både kongemakten og den sivile forvaltningsstrukturen hatt innvirkning på 

kirkestrukturen. I dag spiller forholdet til staten og kommunene avgjørende rolle for organiseringen 

gjennom finansieringsordningene. Skulle det bli endringer i måten kirken finansieres på, vil det trolig også 

virke inn på organiseringen av kirken.  Dersom kirken i fremtiden vil finansieres gjennom en eller annen 

form for medlemsavgift, vil det gi størst prinsipiell frihet for kirken. En slik løsning fikk imidlertid liten 

støtte i Gjønnesutvalgets utredning i 2006, som i stedet gikk inn for å videreføre en delt finansiering 

mellom stat og kommune.61   

                                                             
61

 Se Gjønnesutvalgets utredning Staten og den norske kirke, 2006, s. 115-130. 
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Uansett hvem som stiller penger til disposisjon for et formål, så vil det gjøres ut fra en interesse for 

virksomheten. Man vil ha kunnskap om hva midlene går til, og om de anvendes etter intensjonene. Stat og 

kommune vil stille betingelser ved tildelingene, og krever rapportering for midlene som tildeles. Dette 

krever en organisering av økonomi og administrasjon på kirkelig side som gjør kirken i stand til å ivareta 

den fortløpende kontakt og rapportering. En organisatorisk utfordring kan oppstå i forholdet til 

kommunen dersom en fremtidig ordning ikke møter kommunenes behov for kontakt og kontroll. Selvsagt 

kan man legge til rette for interkommunalt samarbeid på kirkelig sektor. Mye taler også for at 

kommunestrukturen vil gjennomgå store endringer i årene fremover.  Om den kirkelige organiseringen 

ikke i tilstrekkelig er i stand til å korrespondere med kommunenes behov, vil det skape uheldige terskler i 

en allerede krevende konkurranse om kommunale tildelinger. Det må fortsatt være kirkelige 

samarbeidsordninger innenfor den enkelte kommune som ivaretar kontakten mellom sokn og kommune, 

og som også kan medvirke ved fordeling av midler til kirkelige formål innenfor kommunen.  

Uansett relasjoner til stat og kommune, er det mye som tyder på at de private giverfinasierte inntektene 

vil bli stadig viktigere i fremtiden. Også her kreves det en indre korrespondanse mellom giver og formål. 

Det er betydelig vanskeligere å få et kirkemedlem til å gi penger til kirkelige organer som synes å være på 

avstand fra det lokale arbeidet, og som kan oppfattes som byråkratiske, enn til et lokalt formål.  Det vil 

trolig være en fordel at gavene i størst mulig grad knyttes til det identitetsgivende leddet i kirken. Dette 

underbygger at virksomhetsansvaret legges til soknet.  

Et siste moment som skal berøres her, er muligheten for å utvikle solidariske ordninger mellom 

menigheter som gjør at mer og mindre ressurssterke menigheter kan stå sammen. Erfaringer fra Sverige 

senere år viser eksempler på at kirkeordningen gjør det enkelte sokn til isolerte økonomiske enheter som i 

liten grad samvirker med andre. Også i Norge er det eksempler på store økonomiske forskjeller mellom 

nabomenigheter. På den ene siden skal en menighet kunne få glede av den innsatsen som er lagt ned i et 

sokn over tid og som også bærer økonomiske frukter. På den andre siden er det gode grunner for å se 

nærmere på muligheten for å få til solidariske ordninger og samarbeidstiltak mellom soknene 
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VI Drøfting av modeller  

6.1  En soknemodell   

I dette siste avsluttende punktet skal vi sammenfatte drøftingene i en vurdering av tre mulige modeller 

for organisering av kirken i fremtiden. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en modell som i stor grad gir 

beslutningsmyndighet til soknet, altså en ”soknemodell”. Det finnes flere muligheter i utformingen av en 

slik, men vi har funnet det naturlig å se nærmere på den som er utviklet i Svenska kyrkan og som ble 

innført ved skillet mellom stat og kirke i år 2000.  

En organisasjonsmodell hvor økonomisk ansvar, tilsettings- og arbeidsgiveransvar helt og holdent legges 

til soknet, og hvor biskop og synode i mindre grad har påvirkning på virksomheten i soknet, vil lett kunne 

oppfattes som kongregasjonalistisk. Svenska kyrkans kyrkomøte har imidlertid avvist en slik forståelse 

prinsipielt, og både kirkeloven og kirkeordningen definerer kirken som episkopal. Svenska kyrkan er mer 

enn summen av de lokale sokn, noe som fremgår av rollen til de regionale og nasjonale organer i kirken, 

og biskopenes rolle i disse. Biskopen omtales som leder av stiftet, og er enten leder eller medlem av 

stiftets organer. Bortsett fra domkapitlene som kan treffe beslutninger om rammer for gudstjenesteliv og 

konfirmantarbeid og kan ta avgjørelser i disiplinærsaker, utøver stiftsnivået sin innflytelse i hovedsak 

gjennom biskopens tilsynsfunksjoner, som også omfatter arbeid med faglig utvikling, etter- og 

videreutdanning.  

Dette gir Svenska kyrkan en relativt klar organisasjonsmodell med selvstendige sokn hvor det juridiske 

virksomhetsansvaret er samlet i sognet. Dette betinger at soknene både har en tilstrekkelig størrelse, og 

at de innehar den personalmessige, økonomiske og administrative kompetanse som skal til for å lede. 

Kyrkoherden tilsettes av det lokale kyrkorådet, er daglig leder av virksomheten, og har samtidig et 

pastoralt ledelsesansvar. I så henseende forener kyrkoherden daglig leders og sokneprests oppgaver om vi 

sammenlikner med norsk ordning. Selv om Svenska kyrkan tradisjonelt har hatt langt mer ressurser og 

flere ansatte i forhold til medlemstallet enn vi er vant med fra Norge, er også de avhengige av å finne 

særlige organisatoriske løsninger hvor soknene blir for små: Ordningen med samfälligheter hvor det 

enkelte sokn kan velge å gå sammen med andre sokn om samarbeidsordninger, har paralleller til våre 

fellesråd.  

De åpenbare fordelene med en soknemodell er den store myndigheten og handlefriheten som gis til 

soknet. Av motforestillingene vi har nevnt, er det særlig de ressursmessige argumenter som vil gjøre 

utslag når vi vurderer ut fra norsk kontekst. Fordi ressursene i Den norske kirke i utgangspunktet er langt 

mindre enn i den svenske, er vi avhengige av å finne løsninger hvor ressurser og kompetanse nyttes mer 

optimalt enn en soknemodell kan i norsk virkelighet. Det innebærer en større sentralisering av funksjoner 

som ikke nødvendigvis trenger å ligge til soknet, men for eksempel på prosti- eller fellesrådsnivå.  

 

6.2  En prostimodell62 

Med dette sikter vi til en modell hvor tilsettings-, arbeidsgiver- og juridisk virksomhetsansvar legges til et 

mellomnivå.63 Organisatorisk kan den ha fellesstrekk med dagens fellesråd, men i størrelse trolig med 

                                                             
62

 Til valg av prostiet som betegnelse, se pkt 5.7 

63
 Jf. flertallets forslag i FOA 2008 
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dagens prostier. Siden mange av de 426 fellesrådene i nåværende ordning blir for små til å fylle 

oppgavene, har flere pekt ut justerte prostier, fortrinnsvis i forstørrete utgaver, som aktuelle områder. I 

funksjon vil det i grove trekk likevel være snakk om å forene oppgaver og kompetanse som i dag ligger til 

hvert av disse leddene.  

En konsekvent gjennomført prosti- eller fellesrådsmodell vil i liket med den svenske kirkeordningen samle 

økonomi-, tilsettings- og arbeidsgiveransvar på ett sted i organisasjonen. I tillegg vil ansvar for bygg og 

eventuelt gravferdsforvaltning også kunne legges her. Med dette oppnår man både å få klare 

ansvarsforhold rundt disse funksjonene, samtidig som man unngår å legge alt for ressurskrevende 

oppgaver på soknenivå. En utfordring med slike interkommunale enheter kan være at kontakten med 

kommunene svekkes, og dermed viljen til kommunal finansiering. Dette måtte eventuelt kompenseres 

med ulike typer kontaktfunksjoner på kommunenivå.  

Når alle de nevnte ansvarsområdene skal forankres på mellomnivået, må det tilknyttes et valgt organ på 

dette nivået med demokratisk forankring i soknene. Dette kan overta funksjoner både fra dagens fellesråd 

og bispedømmeråd. Det er også mulig å innføre denne modellen i modifisert utgave, for eksempel ved at 

tilsettingsmyndigheten for prester og eventuelt andre legges til bispedømmerådet.  

Ovenfor har vi pekt på flere fordeler med en slik løsning for arbeidsgiveransvaret, både med den 

geografiske og organisatoriske nærheten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det økte 

handlingsrommet en slik koordinert myndighet vil gi til ledelsen på prostinivå. For alle utenom prestene 

vil denne løsningen bety at man blir organisert innenfor en større arbeidsgiverenhet, et prinsipp vi har 

fremhevet som fordelaktig. Som nevnt styrker en slik samordning også muligheten til å utnytte ansattes 

kapasitet bedre. Det er neppe tvil om at det i de fleste deler av landet er behov for å utvikle samarbeid og 

strategiske satsninger på tvers av soknene. Virkningene av dette kan være positive både ressursmessig og 

faglig. En demokratisk forankret styringsstruktur vil kunne styrke handlekraften og på den måten gi kirken 

større tilpasningsevne i møte med spesielle behov og endringer i samfunnet. Den kan også møte noen av 

dagens utfordringer med små sokn og lite ressurser lokalt.   

Ulempene er at det overordnete personalansvaret legges på et lavt nivå, og at den organisatoriske 

sammenhengen blir vesentlig redusert i forhold til dagens bispedømmenivå for prestene. Fleksibiliteten 

kan bli mindre når problemer skal løses, og det vil også være en fare for at kompetansen i 

personalforvaltningen svekkes i mindre enheter. I og med at ca 15 % av de offentlig ansatte prestene ikke 

er tilsatt i menigheter, vil det dessuten være behov for bispedømmenivået som arbeidsgiverinstans for 

disse selv om de øvrige knyttes til prostinivået. Fordelene med nærheten mellom arbeidstaker og 

arbeidsgiver i denne modellen kan oppveies av ulempene med at linjen blir for kort, og at man mister det 

ekstra leddet over som kan tre inn med kompetanse, løsningsmuligheter og beslutningsmyndighet når det 

er behov for det. Det er også et spørsmål om hvordan løsningen med å ruste opp om lag 100 prostier vil 

komme ut med hensyn til ressursbruk. Nå kan man selvsagt anføre at dette uansett vil være en betydelig 

reduksjon av ledd i forhold til dagens 426 fellesråd. Hvis alternativet derimot er bispedømmemodell hvor 

juridisk og personalfaglig spisskompetanse kan samles i bispedømmeadministrasjonene, vil dette kunne 

avlaste prostileddet både med tanke på oppgaver og krav til kompetanse. Tatt i betraktning av at 

prostileddet også skal ha et demokratisk organ, krever dette også at det finnes administrativ kapasitet til å 

forberede saker og representere organet på dette nivået. I tillegg, hvis dette nivået ikke bare skal forholde 

seg til administrative, økonomiske og personalfaglige, men også kirkefaglige spørsmål, krever det at nivået 

utstyres med flere fagpersoner enn prost til å fylle disse oppgavene.  

Med dette aktualiseres motforestillinger av mer prinsipiell art: Hva slags ledelse er den vesentlige for at 

kirken kan bevares og utvikles som kirke? Det er nærliggende å tenke at kompetansen på dette 
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mellomnivået, foruten prostens pastorale, i første rekke skal være av administrativ, personalfaglig og 

økonomisk karakter. Det er mye som taler for at det uansett vil være behov for en slik kompetanse på et 

fremtidig mellomnivå i kirkeorganisasjonen. Strukturelt vil dette leddet nettopp være egnet til å ivareta 

ledelsesfunksjoner på personalområdet, samt forvaltning av bygg, anlegg og eventuelt 

gravferdsforvaltning på vegne av et antall sokn, i tråd med dagens fellesrådsfunksjoner. Problemet blir om 

nettopp prostiet rustes opp med demokratiske funksjoner, overtar for bispedømmerådet som det nye 

mellomnivået med betydelig innflytelse i kirkeorganisasjonen. Som vi har vært inne på, vil dette føre til 

mer byråkratiske ledelsesformer gjennom de administrative funksjonene som naturlig ligger til 

mellomnivået. Dette innebærer at man også bruker det demokratiske potensialet i organisasjonen på lede 

administrative funksjoner, framfor det dagens kirkelov betegner som oppgavene med å ”vekke og nære 

det kristelige liv”, og som i dag ligger til menighets- og bispedømmeråd. Ut fra den ekklesiologiske 

refleksjonen vi har gjort, kan det argumenteres for at det allmenne prestedømme heller bør styrkes i 

samhandlingen om de sentrale sidene ved kirkens oppdrag i tillegg til ansvaret for tilsettinger. Videre kan 

modellen kritiseres for at man legger overordnete demokratiske funksjoner på et sted i organisasjonen 

hvor biskopen som person ikke kan delta, mens bispedømmerådene samtidig må legges ned eller få en 

svekket betydning.  

Man kan i og for seg tenke at dette mellomnivået ikke bare fokuserer på personalmessige og 

administrative spørsmål, men i større grad utnytter posisjonen til å vedta strategiske satsinger, initiere 

prosjekter og forvalte ressurser i prostiet mer dynamisk. For å utrede og tilrettelegge slike satsinger, ville 

man være avhengig av å knytte kirkefaglig kompetanse til prostileddet. Spørsmålet er om det vil være 

heldig å legge et slikt ansvar til mellomnivået hvis menighetsrådene fortsatt skal ha hovedansvaret for den 

kirkelige virksomheten i lokalt i soknene. Som vi har vært inne på tidligere, vil dette kunne skape en 

kompetansekonflikt og svekke soknets posisjon i kirkeorganisasjonen. Det bør fremfor alt være 

menighetsrådet som skal ha myndigheten til å forme den kirkelige virksomheten i soknet. Fordi den 

ressursmessige forvaltning gjerne henger så nært sammen med den strategiske og innholdmessige 

styringen av en virksomhet, er det vanskelig å forestille seg en styrket demokratisk styring på prostinivå 

uten at dette kommer i konflikt med menighetsrådenes rolle. Det kan også være et problem om modellen 

fører til at et direkte valgt organ som menighetsrådet mister relevans til fordel for et indirekte valgt organ 

på prostinivå.  

De mest fremtredende svakhetene ved denne modellen synliggjøres dermed gjennom en konsentrasjon 

av beslutningsmyndighet til prostileddet som kan svekke både menighetsrådets og biskopens rolle i 

kirkeorganisasjonen.  

 

6.3  En sokne- og bispedømmemodell 

Betegnelsen sokne- og bispedømmemodell, brukes for å beskrive en løsning hvor arbeidsgiveransvaret 

legges til bispedømmenivå, men hvor soknet tydeliggjøres som kirkens grunnenhet og menighetsrådet blir 

juridisk virksomhetsansvarlig. Forslaget er ment å beskrive intensjoner mer enn ferdige uttegnete 

modeller, men for å avklare aktuelle spørsmål som melder seg, vil vi ta opp noen konkrete løsninger som 

innspill til videre drøfting.  

Modellen er konservativ i den forstand at mange organer stort sett videreføres med samme funksjoner 

som i dag. Den vesentligste forskjellen er at tilsettings- og arbeidsgiveransvaret for de fellesrådsansatte 

legges til bispedømmerådslinjen, med bispedømmerådet som det øverste ansvarlige organ. Mye av det 

daglige arbeidsgiveransvaret må i så fall delegeres til prostinivået. På denne måten vil prostileddet i alt 

vesentlig videreføre dagens oppgaver overfor presteskapet. Samtidig vil det være behov for bygge på 



58 
 

kompetanse både fra den fellesråds- og prostistruktur vi har i dag for å ivareta arbeidsgiveransvaret for 

den langt større gruppen av ansatte som vil være i dette systemet. Det vil antagelig være behov både for 

prost, personalsjef, og annen administrativ ledelseskompetanse på prostinivå, med en ansvarsdeling 

mellom funksjonene. Modellen vil innebære at alle vigslete, og eventuelt andre sentrale stillinger i 

soknene, tilsettes i bispedømmerådet. Tilsetting av øvrige stillinger kan skje på delegert myndighet på 

annet sted i organisasjonen. Konkret kan dette innebære at man oppretter et partssammensatt 

tilsettingsutvalg på prostinivå.  

Det er ønskelig at menighetsrådet får mest mulig innflytelse over egen virksomhet, både i forhold til 

budsjettdisponeringer, og ikke minst ved tilsettinger. Samtidig er det grunn til å tro at kirken i det lange 

løp vil vinne på å kunne ta helhetskirkelige, personalmessige hensyn ved tilsettinger av vigslete som ut fra 

utdanning og vigsling vil ha kirken som sin primære arbeidsplass gjennom sin yrkeskarriere. I praksis bør 

soknet få en styrket rolle i tilsettingsprosessen, men likevel slik at tilsetting av vigslete skjer i 

bispedømmeråd.   

I tråd med vurderingene ovenfor vil det fortsatt være behov for samarbeidsordninger mellom menigheter 

og kommune innenfor hver kommune. Her kan man avklare felles anliggender i forhold til 

gravferdsforvaltning, bygningsmessige saker etc., samt foreta fordeling av kommunale bevilgninger til 

kirkelig sektor i kommunen. Dette vil da ikke være et fellesråd med arbeidsgiveransvar som nå, og de skal 

heller ikke legge planer og opptre på vegne av soknet. Det er gode grunner for at bispedømmerådet som 

arbeidsgiver forpliktes på de vedtak som fattes i nevnte samarbeidsorgan når det gjelder fordeling av 

personalressurser mellom soknene i den aktuelle kommune. Dette kan ha betydning for kommunenes 

fortsatte engasjement overfor kirkelig sektor. Bispedømmerådet som arbeidsgiver kan fremme sine 

vurderinger gjennom en representasjon fra prostileddet. Hvis ordningen blir at prostileddet tar 

sekretariatsansvaret for disse samarbeidsorganene i hver av kommunene i prostiet, vil arbeidsgiver 

gjennom dette få innflytelse på innstillinger til fordeling av ressurser etc.  

Når vi nå har pekt på styrker og svakheter ved de foregående modeller, har vi implisitt sagt mye også om 

en sokne- og bispedømmemodell. For det første kan denne modellen gi større tyngde til menighetsrådet 

enn en modell med et tungt, konkurrerende organ tett på i organisasjonsstrukturen; den bygger videre på 

erfaringer med det som fungerer i nåværende ordning; den gir demokratisk tyngde til organer som ut fra 

en ekklesiologisk refleksjon bør ha det, altså menighetsråd og biskop/bispedømmeråd; den gir mulighet til 

samvirke mellom biskop og et regionalt demokratisk organ med beslutningsmyndighet som er et aktivum 

for begge instansers arbeid; biskopenes kompetanse kan anvendes aktivt i utviklingen av kirkelig 

virksomhet; både pastoral, kirkefaglig og personaladministrativ kompetanse er integrert på det nivået 

hvor strategiske beslutninger fattes; med bispedømmerådet som arbeidsgiver får både prester og andre 

vigslete en tilstrekkelig stor sammenheng til at personalpolitikk kan gjennomføres med tilgjengelig 

kompetanse og større mulighet for fleksible løsninger; når beslutningsmyndighet spres på ulike nivå, 

innebærer det en fordeling av makt i systemet som også har klare fordeler, når mellomleddet med proster 

og andre ledere på mellomnivå rapporterer til et overordnet ledelsesnivå og ikke til et styre, vil det være 

lettere å treffe tiltak om det skulle oppstå problemer på mellomnivået.  

Men naturligvis er det svakheter også med denne organisasjonsmodellen. Avstanden mellom 

bispedømmenivå og menighetsnivå har også sine klare ulemper; når ansvar spres over flere nivå kan det 

skape uklarhet om ansvarsforhold; det vil bli en økning i antall tilsettinger i bispedømmeråd; modellen gir 

ikke umiddelbare insitament til samarbeidstiltak og endringsledelse som skjer på tvers av soknene.  
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6.4  Til avslutning  

Forhåpentligvis vil våre vurderinger være til nytte i det videre arbeid med kirkeordning både i 

Presteforeningen og ellers i kirken. Vi har pekt på en rekke spørsmål som vil trenge ytterligere drøfting i 

tiden som kommer. Med tanke på den videre prosessen med ordningsspørsmålene vil vi særlig anbefale 

at to forhold utredes nærmere: 

For det første en modell for fremtidig organisering av Den norske kirke hvor tilsettings- og 

arbeidsgiveransvar for alle tilsatte legges til bispedømmerådene, og hvor virksomhetsansvaret legges til 

soknene. 

Dernest bør man utrede en modell for fremtidig organisering av ledelsesfunksjonene i soknet hvor rollene 

mellom sokneprest og daglig leder er nærmere avklart, og hvor plattformen for begge stillingers 

ledelsesutøvelse i soknet er tydeligere definert enn i dag.  

De konkrete vurderinger og anbefalinger er for øvrig å finne i punkt 1.3 i utredningen.   
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