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Har du andre tilbakemeldinger til selve malen for helhetlig menighetsplan? / Har du kommentarer 

til bakgrunnsdokumentet som forklarer tenkningen bak og bruken av mal for helhetlig 

menighetsplan? [Nest siste og siste spørsmål i elektronisk skjema – våre overordnede synspunkter] 

I Kirkerådets sak 57/20 presenteres mal for helhetlig menighetsplan slik: «Malen skal gjøre det mulig 

å erstatte eksisterende planer for trosopplæring, kirkemusikk og diakoni med en helhetlig 

menighetsplan». I malen og bakgrunnsdokumentet kommer dette hensynet i bakgrunnen. I stedet 

legges hovedvekten på å utvikle en strategisk plan for menighetsutvikling. Med dette blir den 

helhetlige menighetsplanen et nytt plandokument som kommer på toppen av de planene man 

allerede har, og det legges opp til en ny helhetlig planprosess i tillegg til de planprosessene man 

allerede har hatt i menighetene. Presteforeningen mener en helhetlig menighetsplan må ha som 

hovedhensikt å forenkle, samle og gi bedre oversikt over de planene menighetene allerede er 

forpliktet til å ha. Den strategiske funksjonen for menighetsutvikling bør være et sekundært 

anliggende, og ligge som muligheter i planverktøyet for de menighetene som har overskudd til slike 

strategiprosesser. Det overordnede formålet med malen må være å samle på ett sted de planene 

menigheten har vedtatt eller har plikt til å vedta. 

Mal for helhetlig menighetsplan bør tydeligere knyttes opp til Kirkeordningens bestemmelser om 

menighetsrådets oppgaver, og ansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger i soknet, jf. 

alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten og for liturgiene til de kirkelige handlingene. Plan 

og rapportering skal først og fremst bidra til at kirkens grunnleggende oppdrag blir ivaretatt. Dernest 

skal det bidra til strategisk utvikling av arbeidet, men her vil menighetsrådets strategiarbeid måtte 

forholde seg til strategiarbeid på andre nivåer, ikke minst kirkelig fellesråd/fellesorgan for soknene 

og bispedømmeråd, biskop og prost som organene som forvalter og leder det meste av personellet 

som arbeider i soknene.  

Presteforeningen mener det blir for utydelig hvordan mal for helhetlig menighetsplan kan erstatte 

plan for trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Malen bør ha en egen del hvor mål og innledende / 

generelle avsnitt om trosopplæring, kirkemusikk og diakoni kan nedfelles, i tråd med 

menighetsrådets ansvar etter Kirkeordningen § 12 annet ledd: «Menighetsrådet har ansvar for at 

kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet». Dette korresponderer 

med Kirkemøtets ansvar for å fastsette «retningsgivende planer og programmer for den kirkelige 

undervisning, diakoni, kirkemusikk og for økumenisk virksomhet» (Kirkeordningen § 28 annet ledd 

bokstav b).  



Helhetlig menighetsplan bør også inneholde gudstjenesteforordningen for soknet og lokal 

grunnordning for hovedgudstjenesten, slik at planen omfatter de sentrale elementene i menighetens 

liv. Gjennom den automatisk genererte informasjonen om menigheten vil antall kirkelige handlinger 

framgå. 

På tiltaksnivå (kalt «aktivitet» i høringsdokumentet) bør også menighetsrådets ansvar etter 

Kirkeordningen § 12 første ledd kunne reflekteres inn, for «alt som kan gjøres for å vekke og nære 

det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 

døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet». 

Det meste av denne bestemmelsen rommes i «kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk», men 

ikke alt. 

Planen må kunne opprettes ved at allerede vedtatte planer importeres i malen, uten at 

menighetsrådet trenger å gjøre nye vedtak. Planen bør kunne utvikles ved delvedtak. Planen – enten 

som helhet eller hver del for seg – bør gjennomgås av menighetsrådet minst en gang i hver 

valgperiode for menighetsrådet. Planen vil danne et naturlig utgangspunkt for biskopens visitas i 

soknet. 

I malen omtales menighetenes oppdrag med en annen formulering enn kirkeordningens: «å feire 

gudstjeneste, drive undervisning, diakoni og misjon». Det går ikke fram av høringsdokumentene 

hvilken status denne formuleringen har i Den norske kirke. Det er en kopi av Svenska kyrkans 

bestemmelse av församlingens uppgift i Kyrkoordningen, uten at vi kan se at formuleringen til nå har 

samme status i Den norske kirke. Presteforeningen er positiv til formuleringen og mener den 

sammenfatter Den norske kirkes og menighetenes vesentlige oppdrag på en sakssvarende måte. 

Formuleringen av menighetens oppgave bør kunne gjenfinnes i kirkeordningen. Pr. i dag er det 

formuleringene om menighetsrådets oppgaver i § 12 som er nærmest å gi en slik bestemmelse. 

Svakheten med denne bestemmelsen er at den ikke omfatter gudstjenester og kirkelige handlinger 

som er helt sentrale i soknets kristelige virksomhet. Presteforeningen mener formuleringen «å feire 

gudstjeneste, drive undervisning, diakoni og misjon» bør tas inn i Kirkeordningen for Den norske 

kirke, men gitt dette kan den fungere godt i malen for helhetlig menighetsplan. 

 

[1] Automatisk generert informasjon 

Hvor nyttig vurderer du den foreslåtte automatisk genererte informasjonen som hentes fra 

menighetenes årsstatistikk, medlemsregisteret og Statistisk sentralbyrå? 

Svaralternativer: 1. Lite nyttig til 5 Svært nyttig 

Presteforeningen: 4. 

Har du kommentarer til den foreslåtte automatisk genererte informasjonen? 

Det bør foreslås et standardoppsett av data som kan vises hvis ikke menigheten velger annerledes. 

De må enkelt kunne huke av for hvilke tall som skal vises/ikke vises i planen. 

Det bør unngås forvirrende parallellvisning av tall fra SSB, NSD og medlemsregisteret, de tre 

avdelingene bør samstemmes. 

Opplysninger om stillinger/ansatte, kirker, kirkegårder mv i soknet som kan hentes fra databaser bør 

kunne vises her. 



Det bør vurderes om denne delen skal komme som et faktabilag til planen, og etterstilles, slik at 

tallene ikke styrer planarbeidet mer enn de innholdsmessige forpliktelsene. 

[2] Menighetens egen generelle informasjon 

Hvordan vurderer du antall felter (fire) som menighetene skal fylle inn? 

• For mange 

• Et godt antall 

• For få 

Ubesvart. 

Har du andre kommentarer til informasjonen som det er foreslått at menigheten legger inn selv? 

Her bør overskriften endres. Dette vil ikke være ren informasjon. Noe vil være det som i Svenska 

kyrkans församlingsinstruktioner kalles «omvärldsanalys», noe vil være uttrykk for vurderinger, slik 

som «utfordringer» og «satsninger i planperioden». 

Presteforeningen er usikker på om denne delen overhodet vil kunne fungere når den er så åpen som 

her. Veiledningstekstene er i et ganske avansert språk. Det spørs om ikke feltene her bør være litt 

flere, og at det er enklere og mer konkret beskrevet hva som bør/kan stå under de ulike rubrikkene. 

Denne delen vil kunne være arbeidskrevende. Den vil også kunne gi et negativt fokus for 

planarbeidet hvis en går for dypt inn i «utfordringer». Her kan det være lett å identifisere 

utfordringer, men vanskelig å forholde seg til dem fordi mange menigheter ikke vil ha ressurser til å 

møte utfordringene.  

Vel så viktig som dette er det å få på plass avsnitt med menighetens overordnede mål og føringer for 

trosopplæring, kirkemusikk, diakoni og gudstjenesteliv (forordning, lokal grunnordning). 

 

[3] Flytte tekst fra trosopplæring til helhetlig menighetsplan 

Hva tenker du om forholdet mellom det menigheten har skrevet i sin trosopplæringsplan, og 

helhetlig menighetsplan? 

Svaralternativer: 

1. Det er vanskelig å se hvor tekst fra menighetens plan for trosopplæring passer inn i malen for 

helhetlig menighetsplan 

5. Det er lett å se hvor tekst fra menighetens plan for trosopplæring passer inn i malen for helhetlig 

menighetsplan 

6. Vet ikke 

Presteforeningens svar: 3. 

Har du kommentarer til det menigheten skal flytte over fra sin trosopplæringsplan til helhetlig 

menighetsplan? 

Det bør være et eget avsnitt i planen som gir plass til de overordnede mål og føringer i Plan for 

trosopplæring, plan for diakoni og plan for kirkemusikk, samt for gudstjenestelivet (forordningstall og 

lokal grunnordning). 



[4] Aktiviteter 

Hva tenker du om informasjonen som etterspørres om hver aktivitet? 

Svaralternativer 

• Er for detaljert 

• Har et godt detaljnivå 

• Er på et for generelt nivå 

Ubesvart 

Har du andre kommentarer til informasjonen som menigheten skal fylle inn om sine aktiviteter? 

Her bør man beholde ordet «tiltak» som er innarbeidet i menighetenes planarbeid. «Tiltak» indikerer 

noe som er planmessig bestemt for å oppnå et formål, og som noen har et definert ansvar for. 

«Aktivitet» indikerer noe mer selvdrevet, og kan bidra til uklarhet når det gjelder ansvar, i tillegg til at 

det kan oppleves mer avgrensende når det gjelder målgruppe, ved at det kan assosieres med 

ordparet «aktive» og «passive» kirkemedlemmer. 

 

[5] Fagområder 

Hva synes du om antallet fagområder? 

Svaralternativer 

• Jeg synes dette er for mange alternativer 

• Jeg synes dette er et godt antall alternativer 

• Jeg synes dette er for få alternativer 

Presteforeningen: Godt antall / for mange 

Har du andre kommentarer til fagområdene som menighetene kan merke aktiviteter med? 

Gudstjeneste bør flyttes opp som første fagområde. 

Gudstjeneste, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk (musikk og kultur) bør markeres ut som de 

obligatoriske planområdene for menighetene. De andre områdene kan gjerne listes opp, men det må 

være klart og tydelig hvilke områder som har en særskilt forankring, og dermed menighetene er 

forpliktet til å følge opp. Det er forskjell på bestemmelser i kirkeordningen og liturgiske 

bestemmelser om menighetsrådets ansvar og menighetenes grunnleggende oppgaver, og andre 

Kirkemøtevedtak, strategier og prioriteringer som kan veksle over tid.  

 

[6] Veiledningstekster 

Har du kommentarer til veiledningstekstene som ligger i selve malen? 

Veiledningstekstene, særlig til «Menighetens egen generelle informasjon» er for vanskelige, 

abstrakte og for åpne, og mer innrettet mot en menighetsutviklingstenkning enn en oversikt over 

menighetens virksomhet. 

 



Har du andre tilbakemeldinger til selve malen for helhetlig menighetsplan? 

 [Teksten som står innledningsvis er i det digitale høringsskjemaet ført inn her og fortsetter på neste 

spørsmål] 

Har du kommentarer til bakgrunnsdokumentet som forklarer tenkningen bak og bruken av mal for 

helhetlig menighetsplan? 

 [Teksten som står innledningsvis er i det digitale høringsskjemaet ført inn på forrige spørsmål og 

fortsetter her]  

 

Oslo 17.11.2020 

For Presteforeningen 

 

 

Martin Enstad, leder 

 


