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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Formannskap
Møtested Kommunehuset, Buholmråsa
Dato 24.11.2021
Tidspunkt kl 08:15

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

Møteinnkallingen finnes på Osen kommunes hjemmeside.

NB! Møtet er onsdag

Saksliste
Saksnr Sakstittel
059/21 Godkjenning av møteinnkalling
060/21 Samlesak for delegasjonssaker
079/21 Gnr 14 bnr 35 - Skippergata 1 - Atle Karlsen AS - søknad om

tillatelse til tiltak for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver -
Gunn Tørstad, Strand.

081/21 Gnr 1 bnr 86 - Atle Karlsen AS - Ferdigattest for rehabilitering
av skorstein. Tiltakshaver - Stein J. Osen, Trondheim.

082/21 Gnr 22 bnr 25 - Steinsdalsveien 139 - Atle Karlsen AS - Søknad
om ferdigattest for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver -
Geir E. Olsen, Namsos.

083/21 Gnr 23 bnr 1 - Sørmelansveien 880 - Atle Karlsen AS - Søknad
om rehabilitering skorstein. Tiltakshaver - Kenneth Sørmeland.

084/21 Gnr 14 bnr 52 - Strandaveien 163 - Atle Karlsen AS - søknad
om ferdigattest for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver -
John O. Hepsø, Strand.

085/21 Gnr 32 bnr 11 - Steinsdalsveien 1303 - Jorleif Harsvik - søknad
om montering av stålpipe, type Jøtul. Tiltakshaver - Torgeir I.
Haugen, Åsegg.

086/21 Dispensasjonsvedtak - gnr 39 bnr 1 - Bjørnør Sør 2 - Søknad
om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for tilbygg til hytte

088/21 Gnr 8 bnr 2 - Svee 10 - Torbjørn Helgemo - søknad om
ferdigattest for anneks.

089/21 Gnr 14 bnr 50 - Skippergata 5 - Brannvern og Bygningsservice
AS - Søknad om rehabilitering skorstein. Tiltakshaver - Bård
Olav Aune, Strand

090/21 Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel 2021
091/21 Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel - 2021
092/21 Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel - 2021
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094/21 Gnr 29 bnr 10 - Steinsdalsveien 856 - Jørgen Stein - søknad om 
etablering av ny landbruksavkjørsel.

095/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 
096/21 Gnr 12 bnr 12 - Jens Jensens vei 7 -  Rørlegger Rikradsen AS - 

søknad om tillatelse til bygging av nytt avløpsanlegg. 
Tiltakshaver - Jens jensen, Vingsand.

097/21 Gnr 14 bnr 184 - Strandaveien 258 - Søknad om tillatelse for 
oppføring av carport. Tiltakshaver - John Einar Høvik, 
Sandviksberget.

098/21 Ferdigattest - gnr 36 bnr 9 - Straumholveien 567 - Ny murpipe
099/21 Tillatelse til tiltak -  gnr 14 bnr 257 - Strandaveien 286 - Riving 

av bygg
101/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr 20 -  Søknad 

om tilknytning av vann til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - 
Henning Sundet.

102/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr 20 - 
Sundaholmen - Søknad om vanntilknytning av sjøhus/brygge 
til kommunal vannledning. Tiltakshaver - Peter Hepsø Rederi 
AS.

103/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr, 20, fnr. 5 - 
Søknad om tilknytning av vann til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - 
Jon Arvid Pettersen AS, Åfjord

104/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15, bnr 20, fnr. 6 - 
Søknad om tilknytning av vann til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - 
Ivar Hepsø AS, Høvika.

061/21 Samlesak for referatsaker
009/21 Angående innføring av trafikklysmodellen i barnehager og 

skoler i kommuner som fatter lokale vedtak etter 
smittevernloven

010/21 Varsel om vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene 
som er tilknyttet Namdal 110-sentral

011/21 Bjørøya AS- Akvakultur av matfisk av laks, ørret og 
regnbueørret i sjøvann. Søknad om økt biomasse på 
lokaliteten Nausttaren - Avslag

012/21 Løyve - Mowi ASA - Søknad om arealendring av 
akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Breidvika - Osen 
kommune - Trøndelag fylke

013/21 Konsekvenser ved en eventuell endring av 110-regionen til 
Namdal 110 - behov for samordnet prosess

014/21 Kommunene er fortsatt innkrevingsmyndighet 
(namsmyndighet) for kommunale skatte- og avgiftskrav

015/21 Høringssvar fra offentlige instanser
062/21 Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til gnr 1 bnr 38
063/21 Gnr 1 bnr 9 - Tilleggsareal til gnr 1 bnr 81
064/21 Gnr 37 bnr 16 - Ytre Skjervøya 4 - Deling av eiendom
065/21 Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag med forskrifter i Osen Kommune
066/21 Søknad om tilskudd for utbetaling av fellingsvederlag for 

predatorer
067/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025
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<sted>, <velg dato>

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/1085 - 1 
Saksbehandler Sissel Mikalsen 
Dato 16.11.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
059/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/1085 - 2 
Saksbehandler Sissel Mikalsen 
Dato 16.11.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
060/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Samlesak for delegasjonssaker 
 
 
Sakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
079/21 Gnr 14 bnr 35 - Skippergata 1 - Atle Karlsen AS - søknad om tillatelse til tiltak for 

rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - Gunn Tørstad, Strand. 
081/21 Gnr 1 bnr 86 -  Atle Karlsen AS - Ferdigattest for rehabilitering av skorstein. 

Tiltakshaver - Stein J. Osen, Trondheim. 
082/21 Gnr 22 bnr 25 - Steinsdalsveien 139 - Atle Karlsen AS - Søknad om ferdigattest for 

rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - Geir E. Olsen, Namsos. 
083/21 Gnr 23 bnr 1 - Sørmelansveien 880 - Atle Karlsen AS - Søknad om rehabilitering 

skorstein. Tiltakshaver - Kenneth Sørmeland. 
084/21 Gnr 14 bnr 52 - Strandaveien 163 - Atle Karlsen AS - søknad om ferdigattest for 

rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - John O. Hepsø, Strand. 
085/21 Gnr 32 bnr 11 - Steinsdalsveien 1303 - Jorleif Harsvik - søknad om montering av 

stålpipe, type Jøtul. Tiltakshaver - Torgeir I. Haugen, Åsegg. 
086/21 Dispensasjonsvedtak - gnr 39 bnr 1 - Bjørnør Sør 2 - Søknad om dispensasjon fra Pbl. 

§ 1-8 for tilbygg til hytte 
088/21 Gnr 8 bnr 2 - Svee 10 - Torbjørn Helgemo - søknad om ferdigattest for anneks. 
089/21 Gnr 14 bnr 50 - Skippergata 5 - Brannvern og Bygningsservice AS - Søknad om 

rehabilitering skorstein. Tiltakshaver - Bård Olav Aune, Strand 
090/21 Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel 2021 
091/21 Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel - 2021 
092/21 Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel - 2021  
094/21 Gnr 29 bnr 10 - Steinsdalsveien 856 - Jørgen Stein - søknad om etablering av ny 

landbruksavkjørsel. 
095/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36  
096/21 Gnr 12 bnr 12 - Jens Jensens vei 7 -  Rørlegger Rikradsen AS - søknad om tillatelse til 

bygging av nytt avløpsanlegg. Tiltakshaver - Jens jensen, Vingsand. 
097/21 Gnr 14 bnr 184 - Strandaveien 258 - Søknad om tillatelse for oppføring av carport. 

Tiltakshaver - John Einar Høvik, Sandviksberget. 
098/21 Ferdigattest - gnr 36 bnr 9 - Straumholveien 567 - Ny murpipe 
099/21 Tillatelse til tiltak -  gnr 14 bnr 257 - Strandaveien 286 - Riving av bygg 



101/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr 20 -  Søknad om tilknytning av vann 
til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - Henning Sundet. 

102/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr 20 - Sundaholmen - Søknad om 
vanntilknytning av sjøhus/brygge til kommunal vannledning. Tiltakshaver - Peter 
Hepsø Rederi AS. 

103/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr, 20, fnr. 5 - Søknad om tilknytning 
av vann til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - Jon Arvid Pettersen AS, Åfjord 

104/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15, bnr 20, fnr. 6 - Søknad om tilknytning 
av vann til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - Ivar Hepsø AS, Høvika. 

 
 
 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Atle Karlsen As 
c/o Atle Karlsen Sneveveien 26 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/801 - 2 08.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 079/21 
 

Gnr 14 bnr 35 - Skippergata 1 - Atle Karlsen AS - søknad om tillatelse til tiltak for 
rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - Gunn Tørstad, Strand. 
 
Viser til søknad mottatt 03.09.21 
 

Tiltak: Rehabilitering av skorstein 
Byggested: Gbnr: 14/35 Skippergata 1 
Tiltakshaver: Gunn Kristin Tørstad 
 Skippergata 1 
 7740 STEINSDALEN 
Ansvarlig søker: Atle Karlsen As 
 c/o Atle Karlsen Sneveveien 26 
 7740 STEINSDALEN 

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2, jfr. § 20-1 pkt. f, samt Osen 
kommunes delegasjonsreglement tillatelse til rehabilitering av skorstein ved innsetting av foringsrør i 
stål, type Schiedel i bolig ved gnr. 14, bnr. 35. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Godkjent monteringsanvisning for stålpipe må følges. 
 Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal kontrollansvarlig for utførelsen sørge 

for sluttkontroll iht. plan- og bygningslovens (Pbl) § 21-10, og byggesaksforskriftens § 14-8. 
 Anmodning om ferdigattest skal sendes kommunen etter at kontroll av prosjektet er 

gjennomført. 
 
Saksopplysninger 
Atle Karlsen AS søker om rehabilitering av skorstein i bolig ved gnr. 14, bnr. 35 ved Strand. I 
eksisterende skorstein skal det settes inn foringsrør i rustfritt stål. Stålrøret er av type Schiedel, som 
er typegodkjent av Sintef, produktdokumentasjon Sintef 128-020. Ansvarshavende har 
monteringsgodkjenning for denne type rør. 
 
Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3 
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Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Atle Karlsen AS 
Atle Karlsen AS 
Atle Karlsen AS 

SØK Hele tiltaket 
PRO Ansvar iht. søknad 
UTF Ansvar iht. søknad 

02.09.2021 1 03.09.2021 

 
Dokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad datert 02.09.2021 med journaldato 03.09.2021. 
 
Forutsetninger iht lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3. 
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl § 21-10. 
5. Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr Tiltak som ikke kan 
måles etter areal 

1701 1 1701 Gunn Kristin 
Tørstad 

 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 
 

Mottakere 
Gunn Kristin Tørstad Skippergata 1 7740 STEINSDALEN 

 



 

 

  

 
Ferdigattest 
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2. 

JpID: 21/4531 

 
Ansvarlig søker: 

 Atle Karlsen AS 
Tiltakshaver: 

Stein J. Osen 
 

 

FERDIGATTEST ER GITT FOR 

Adresse: 
Sjøhaugveien 4 

Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

 1 86   

 

 
Tiltakets/byggets art 

Rehabilitering av skorstein 
 
 
Vedtaksdato Saksnr  

14.09.2021 081/21  

   

Dato for søknad om ferdigattest: 07.09.21  

   

 

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter  
(jf. pbl §20-1). 
 

Merknader: 

1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest. 
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen. 

 
 

Sted Dato Underskrift 

Osen 14.09.2021 Ronald Bratberg 

 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,  
i henhold til interne rutiner. 

   

 
 
Gebyr 
 
 



 

 

  

 
Ferdigattest 
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2. 

JpID: 21/4539 

 
Ansvarlig søker: 

Atle Karlsen As 

c/o Atle Karlsen Sneveveien 26 
7740 STEINSDALEN 
  

Tiltakshaver: 

Geir Egil Olsen 

Saltbuvegen 2 
7805 NAMSOS 

 

FERDIGATTEST ER GITT FOR 

Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

Steinsdalsveien 139 22 25   

 

 
Tiltakets/byggets art 

Rehabilitering av skorstein 
 
 
Vedtaksdato Saksnr  

15.09.2021 082/21  

   

Dato for søknad om ferdigattest: 07.09.21  

   

 

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter  
(jf. pbl §20-1). 
 

Merknader: 

1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest. 
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen. 

 
 

Sted Dato Underskrift 

Osen 15.09.2021 Ronald Bratberg 

 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,  
i henhold til interne rutiner. 

   

 
 
Gebyr 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Atle Karlsen As 
c/o Atle Karlsen Sneveveien 26 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/817 - 2 15.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 083/21 
 

Gnr. 23 bnr. 1 - Sørmelansveien 880 - Atle Karlsen AS - Søknad om rehabilitering skorstein. 
Tiltakshaver - Kenneth Sørmeland. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Rehabilitering skorstein 
Byggested: Gbnr: 23/1 Sørmelansveien 880 
Tiltakshaver: Kenneth Sørmeland 
 Sørmelansveien 188 
 7740 STEINSDALEN 
Ansvarlig søker: Atle Karlsen As 
 c/o Atle Karlsen Sneveveien 26 
 7740 STEINSDALEN 

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2, jfr. § 20-1 pkt. f, samt Osen 
kommunes delegasjonsreglement tillatelse til rehabilitering av skorstein ved innsetting av foringsrør i 
stål, type Schiedel ved vestre del i våningshuset ved gnr. 23, bnr. 1 ved Sørmeland. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Godkjent monteringsanvisning for stålpipe må følges. 

 Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal kontrollansvarlig for utførelsen sørge 
for sluttkontroll iht. plan- og bygningslovens (Pbl) § 21-10, og forskriftens SAK § 14-8. 

 Anmodning om ferdigattest skal sendes kommunen etter at kontroll av prosjektet er 
gjennomført. 

 
Saksopplysninger 
Atle Karlsen AS søker om rehabilitering av skorstein ved vestre del av våningshuset ved gnr. 23, bnr. 1 
ved Sørmeland. I eksisterende skorstein skal det settes inn foringsrør i rustfritt stål. Stålrøret er av 
type Schiedel, som er typegodkjent av Sintef, produktdokumentasjon Sintef 128-020. 
Ansvarshavende har monteringsgodkjenning for denne type rør. 
 
Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3 
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Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Atle Karlsen AS 
Atle Karlsen AS  
Atle Karlsen AS 

SØK Hele tiltaket 
PRO Ansvar iht. søknad 
UTF Ansvar iht. søknad 

06.09.2021 1 06.09.2021 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad datert 06.09.2021 med journaldato 06.09.2021. 
 
Forutsetninger iht. lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3. 
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl 

§ 21-10. 
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr  1701 1 1701 Kenneth 
Sørmeland 

 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 

Mottakere 
Kenneth Sørmeland Sørmelansveien 188 7740 STEINSDALEN 

 



 

 

  

 
Ferdigattest 
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2. 

JpID: 21/4543 

 
Ansvarlig søker: 

Atle Karlsen AS 

Sneveveien 26 
7740 STEINSDALEN 
  

Tiltakshaver: 

Margot Johanne Hepsø 

Strandaveien 163 
7740 STEINSDALEN 

 

FERDIGATTEST ER GITT FOR 

Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

Strandaveien 163 14 52   

 

 
Tiltakets/byggets art 

 

Rehabilitering av skorstein i bolighus 
 
Vedtaksdato Saksnr  

15.09.2021 084/21  

   

Dato for søknad om ferdigattest: 07.09.21  

   

 

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter  
(jf. pbl §20-1). 
 

Merknader: 

1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest. 
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen. 

 
 

Sted Dato Underskrift 

Osen  15.09.2021 Ronald Bratberg 

 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,  
i henhold til interne rutiner. 

   

 
 
Gebyr 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Jorleif Annar Harsvik 
Sørmelansveien 445 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/808 - 2 17.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 085/21 
 

Gnr. 32 bnr. 11 - Steinsdalsveien 1303 - Jorleif Harsvik - søknad om montering av stålpipe, 
type Jøtul. Tiltakshaver - Torgeir I. Haugen, Åsegg. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Montering av stålpipe, type Jøtul 
Byggested: Gbnr: 32/11 Steinsdalsveien 1303 
Tiltakshaver: Torgeir Ivar Haugen 
 Steinsdalsveien 1208 
 7740 STEINSDALEN 
Ansvarlig søker: Jorleif Annar Harsvik 
 Sørmelansveien 445 
 7740 STEINSDALEN 

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2, jfr. § 20-1 pkt. f, samt Osen 
kommunes delegasjonsreglement tillatelse til montering av stålpipe av type Jøtul i fritidsbolig ved 
gnr. 32, bnr. 11 ved Øvre Åsegg. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Godkjent monteringsanvisning for stålpipe må følges. 

 Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal kontrollansvarlig for utførelsen sørge 
for sluttkontroll iht. plan- og bygningslovens (Pbl) § 21-10, og forskriftens SAK § 14-8. 

 Anmodning om ferdigattest skal sendes kommunen etter at kontroll av prosjektet er 
gjennomført. 

 
Saksopplysninger 
Jorleif Harsvik søker om tillatelse til tiltak for montering av stålpipe av type Jøtul ved gnr. 32, bnr. 11 
ved Øvre Åsegg. Byggehøyde fra ovn opp over tak er ca. 4,8 m. 
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Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§ 20-3,  23-1 og 23-3 
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Jorleif Harsvik 
Jorleif Harsvik 
Jorleif Harsvik 

SØK Hele tiltaket 
PRO Ansvar iht. søknad 
UTF Ansvar iht. søknad 

27.08.2021 1 02.09.2021 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad datert 27.08.2021 med journaldato 02.09.2021. 
 
Forutsetninger iht. lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3. 
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl 

§ 21-10. 
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr  1701 1 1701 Torgeir Ivar 
Haugen 

 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 

Mottakere 
Torgeir Ivar Haugen Steinsdalsveien 1208 7740 STEINSDALEN 

 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Per Jakob Strand 
Strandaveien 106 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/810 - 2 23.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 086/21 
 

Dispensasjonsvedtak - gnr 39 bnr 1 - Bjørnør Sør 2 - Søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 
for tilbygg til hytte 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for tilbygg til hytte 
Byggested: Gbnr: 39/1 Bjørnør Sør 2 
Tiltakshaver: Per Jakob Strand 
Ansvarlig søker: Per Jakob Strand 

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra Pbl. § 1-8 samt kommuneplanens 
arealdel LNFR, for oppføring av tilbygg på 8,0 m2 til hytte ved Bjørnør Sør 2, gnr. 39, bnr. 1 som 
omsøkt.  
 
Begrunnelse: 
Fordelene med tiltaket anses å være klart større enn ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i 
strid med prinsippene i nml. §§ 8-12. 
 
Vilkår for dispensasjonen 

1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonsplan vedlagt søknaden. 
2. Bygget må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder. 
3. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 

dispensasjonen bort. 
4. Forutsetter at tiltaket er godkjent av grunneier, Statskog 

 
Saksopplysninger 
Per Jakob Strand søker om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til hytte ved Bjørnør 
Sør 2, gnr. 34, bnr. 14 ved Vassdølin. Tiltaket er på 8,0 m2 og er unntatt søknadsplikten jfr. pbl. § 20-5. 
 
Høringer 
Mindre tiltak /tilbygg som ikke berører landbruksverdier og/eller skal oppføres strandsonen behøves 
ikke sendt Statsforvalteren i Trøndelag eller Trøndelag fylkeskommune på høring. 
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Planstatus 
Kommuneplanens arealdel. 
Tiltaket er ikke iht. til gjeldende kommuneplan for Osen kommune, og det kreves derfor dispensasjon 
fra LNFR – område samt pbl. § 1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 
 
Planformål 
LNFR 
 
Atkomst 
Adkomst via Vassdølin 
 
Nabovarsel 
Nabo har samtykket i tiltaket ved mottak av nabovarslet. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget 
(nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen 
med plan- og bygningsloven. 
 
Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å 
være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres 
eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket 
innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at 
det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i 
strid med prinsippene i nml. §§ 8 12. 
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml.) 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
 
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare eller støy. 
 
Folkehelseperspektiv: 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
 
Klimaperspektiv: 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp. 
 
Begrunnelse 
Etter pbl § 19-2 (2) skal det ikke gis dispensasjon «dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
Vilkårene er kumulative. Dette betyr at kommunen bare har tilgang til å gi dispensasjon dersom 
begge vilkårene i regelen er oppfylt. 
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Vurdering av vilkåret i § 19-2 (2) første setning: 
Vurdering av LNFR:  
Området hvor hytta står er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. 
Området er ikke av landbruksmessig betydning av noen art. Området har ingen naturarter som er 
truet, og således vil tilbygg ikke være til hinder. Området er ikke benyttet som turområde, og evt. 
ferdsel vil normalt skje via båt på vannet eller i bakkant av hytta langs vannet. Området inngår som 
reinbeiteområde, men består delvis av stor granskog og løvtrær, og er derfor ikke et viktig 
beiteområde for rein. 
 
Ut fra overnevnte vurderinger, vil hensynet i lovens formålsbestemmelser ikke bli vesentlig tilsidesatt 
ved oppføring av tilbygg til eksisterende hytte. 
 
Vurdering av vilkåret i § 19-2 (2) andre setning: 
Fordeler: 
Tiltaket er et forholdsvis beskjedent tiltak på 8,0 m2

 som er unntatt søknadsplikten som byggetiltak 
jfr. pbl. § 20-5.  Tilbygget skal ikke oppføres nærmere strandlinja/vannet enn eksisterende hytte.  
Området/tangen hytta ligger på er av en slik beskaffenhet at det ikke er naturlig bruksområde for 
allmennheten og vil derfor ikke være til hinder/sjenanse for noen. 
Det er tidligere gitt dispensasjon for uthus på samme tomt. 
 
Ulemper: 
En kan ikke se at et så lite tilbygg skal ha noen negative konsekvenser på noen måte. 
 
Samlet vurdering 
Med bakgrunn i vurderingen over har Osen kommune kommet fram til at fordelene med tiltaket er 
klart større enn ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i strid med prinsippene i nml. §§ 8-12. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 
Dispensasjonsgebyr  1906 1 1906 Per Jakob Strand 

 
Du må betale et gebyr for behandling av søknad etter pbl § 19-2, på kr 1906,- jfr. Osen kommune sitt 
gebyrregulativ for arbeider etter plan- og bygningsloven. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
Ferdigattest 
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2. 

JpID: 21/4625 

 
Ansvarlig søker: 

Torbjørn Helgemo 

Husbyvegen 133 A 
7357 SKAUN 
  

Tiltakshaver: 

Torbjørn Helgemo 

Husbyvegen 133 A 
7357 SKAUN 

 

FERDIGATTEST ER GITT FOR 

Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

Svee 10 8 2   

 

 
Tiltakets/byggets art 

Nybygg / anneks fritidshus 

 
 
Vedtaksdato Saksnr  

20.09.2021 088/21  

   

Dato for søknad om ferdigattest: 08.09.2021  

   

 

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter  
(jf. pbl §20-1). 
 

Merknader: 

1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest. 
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen. 

 
 

Sted Dato Underskrift 

Osen 20.09.2021 Ronald Bratberg 

 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,  
i henhold til interne rutiner. 

   

 
 
Gebyr 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Brannvern og Bygningsservice AS 
Porshaugen 7 
7240 HITRA 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/824 - 4 23.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 089/21 
 

Gnr 14 bnr 50 - Skippergata 5 - Brannvern og Bygningsservice AS - Søknad om 
rehabilitering skorstein. Tiltakshaver - Bård Olav Aune, Strand 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Rehabilitering skorstein 
Byggested: Gbnr: 14/50 Skippergata 5 
Tiltakshaver: Bård Olav Aune 
 Skippergata 5 
 7740 STEINSDALEN 
Ansvarlig søker: Brannvern og Bygningsservice AS 
 Porshaugen 7 
 7240 HITRA 

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2, jfr. § 20-1 pkt. f, samt Osen 
kommunes delegasjonsreglement tillatelse til rehabilitering av skorstein ved innsetting av foringsrør i 
syrefast stålrør i dimensjon 150 mm, type Tolmer i bolig ved gnr. 14, bnr. 50. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Godkjent monteringsanvisning for stålpipe må følges. 
 Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal kontrollansvarlig for utførelsen sørge 

for sluttkontroll iht. plan- og bygningslovens (Pbl) § 21-10, og forskriftens SAK § 14-8. 
 Anmodning om ferdigattest skal sendes kommunen etter at kontroll av prosjektet er 

gjennomført. 
 
Saksopplysninger 
Brannvern og Bygningsservice AS ved Oddvar Olsen, Hitra søker om rehabilitering av skorstein i bolig 
ved gnr. 14, bnr. 50 ved Strand. I eksisterende skorstein skal det settes inn foringsrør i syrefast stål 
med en diameter på 150 mm. Stålrøret er av type Tolmer. Ansvarshavende opplyser at han er 
sertifisert montør via Norsk Brannvernforening. Har praksis for faget fra 1972 og er utdannet bygg- 
og anleggstekniker. 
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Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3 
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Brannvern og 
Bygningsservice AS 
-------«------------- 

SØK Hele tiltaket 
PRO Ansvar iht. søknad 
UTF Ansvar iht. søknad 

24.08.2021        1 09.09.2021 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad datert 24.08.2021 med journaldato 09.09.2021, samt epost datert 
16.09.2021 med journaldato 16.09.2021. 
 
Forutsetninger iht. lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3. 
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl 

§ 21-10. 
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr  1701 1 1701 Bård Olav Aune 

Byggesaksgebyr Søknad om 
ansvarsrett 

1466 1 1466 Bård Olav Aune 

 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 

Vedlegg 
Mottakere 
Bård Olav Aune Skippergata 5 7740 STEINSDALEN 

 



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Jarle Henning Stein
Dragdalsveien 5
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/836 - 4 17.09.2021

Saksnummer i saken: 090/21

Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel 2021

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd, jf. jordloven § 3, og 
i medhold av delegert myndighet etter kommuneloven § 23, gir Osen kommune tillatelse til 
spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling til og med 30. september 2021.
Det bør tas sikte på å ikke spre mer gjødsel enn høyst nødvendig og ikke spre ved store 
nedbørsmengder, da det kan føre til uønsket avrenning. Det er heller ikke god økonomi å spre 
gjødsel nå dersom det ellers er lagerplass for gjødsla fram til våren.

Saksopplysninger
Jarle Stein har forespurt om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel i Osen kommune til 1. oktober 2021. 
Forespørselen begrunnes med forlenget vekstsesong med påfølgende ekstra slått, og kort tid til 
utkjøring av husdyrgjødsel.  

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 angir ytre rammer for spredetidspunkt. 
Mellom 15. februar og 1. november er det tillatt å spre husdyrgjødsel så sant marken ikke er frossen. 
Etter 1. september er spredning kun tillatt med nedmolding/nedfelling. Kommunen kan ved forskrift 
eller enkeltvedtak forlenge denne spredefristen til 1. oktober dersom klimatiske forhold og 
vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det.

Vurdering:
Vurdering etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav:
På grunn av sommerens tørre klima, forlenget vekstsesong med påfølgende ekstra slått, og kort tid til 
utkjøring av husdyrgjødsel, kan tillatelse gis som omsøkt. Kommunen har ikke hjemmel til å utsette 
fristen for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling utover 1. oktober. Det er 
imidlertid tillatt å spre gjødsel frem til 1. november så lenge denne nedmoldes og marken ikke er 
frossen. 

Kommunens oversikt over økologisk tilstand i vann og vassdrag tilsier at utsatt spredefrist vil ha 
svært liten negativ virkning på disse.
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Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Tiltaket berører dyrka jord i 
kommunen, vegetasjonssoner mellom dyrka jord og vannforekomster, samt vannforekomster. Det er 
ikke sannsynlig at tiltaket vil ha merkbare negative effekter på dyre- og planteliv i vegetasjonssonene 
eller vannforekomstene. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig 
for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med forskrift om gjødselvarer mv. av organisk 
opphav. 

Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (nml. § 9). 
Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). 
Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik 
måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker 
eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige 
tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 
8-12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Sandra Gausen
Rådgiver



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Stig Elden
Monaveien 74
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/836 - 7 21.09.2021

Delegert sak:  091/21

Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel - 2021

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd, jf. jordloven § 3, og 
i medhold av delegert myndighet etter kommuneloven § 23, gir Osen kommune tillatelse til 
spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling til og med 30. september 2021.
Det bør tas sikte på å ikke spre mer gjødsel enn høyst nødvendig og ikke spre ved store 
nedbørsmengder, da det kan føre til uønsket avrenning. Det er heller ikke god økonomi å spre 
gjødsel nå dersom det ellers er lagerplass for gjødsla fram til våren.

Saksopplysninger
Stig Elden har forespurt om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel i Osen kommune til 1. oktober 2021. 
Forespørselen begrunnes med forlenget vekstsesong med påfølgende ekstra slått, og kort tid til 
utkjøring av husdyrgjødsel. 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 angir ytre rammer for spredetidspunkt. 
Mellom 15. februar og 1. november er det tillatt å spre husdyrgjødsel så sant marken ikke er frossen. 
Etter 1. september er spredning kun tillatt med nedmolding/nedfelling. Kommunen kan ved forskrift 
eller enkeltvedtak forlenge denne spredefristen til 1. oktober dersom klimatiske forhold og 
vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det.

Vurdering:
Vurdering etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav:
På grunn av sommerens tørre klima, forlenget vekstsesong med påfølgende ekstra slått, og kort tid til 
utkjøring av husdyrgjødsel, kan tillatelse gis som omsøkt. Kommunen har ikke hjemmel til å utsette 
fristen for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling utover 1. oktober. Det er 
imidlertid tillatt å spre gjødsel frem til 1. november så lenge denne nedmoldes og marken ikke er 
frossen. 
Kommunens oversikt over økologisk tilstand i vann og vassdrag tilsier at utsatt spredefrist vil ha 
svært liten negativ virkning på disse.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Tiltaket berører dyrka jord i 
kommunen, vegetasjonssoner mellom dyrka jord og vannforekomster, samt vannforekomster. Det er 
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ikke sannsynlig at tiltaket vil ha merkbare negative effekter på dyre- og planteliv i vegetasjonssonene 
eller vannforekomstene. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig 
for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med forskrift om gjødselvarer mv. av organisk 
opphav. 

Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (nml. § 9). 
Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). 
Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik 
måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker 
eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige 
tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 
8-12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Sandra Gausen
Rådgiver



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Jarle Henning Stein 
Dragdalsveien 5 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/836 - 8 21.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 092/21 
 

Utsatt spredefrist for husdyrgjødsel - 2021 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd, jf. jordloven § 3, og 
i medhold av delegert myndighet etter kommuneloven § 23, gir Osen kommune tillatelse til 
spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling til og med 30. september 2021. Det bør tas 
sikte på å ikke spre mer gjødsel enn høyst nødvendig og ikke spre ved store nedbørsmengder, da det 
kan føre til uønsket avrenning. Det er heller ikke god økonomi å spre gjødsel nå dersom det ellers er 
lagerplass for gjødsla fram til våren. 
 
 
Saksopplysninger 
Jarle Stein har forespurt om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel i Osen kommune til 1. oktober 2021. 
Forespørselen begrunnes med forlenget vekstsesong med påfølgende ekstra slått, og kort tid til 
utkjøring av husdyrgjødsel.  
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 angir ytre rammer for spredetidspunkt.  
Mellom 15. februar og 1. november er det tillatt å spre husdyrgjødsel så sant marken ikke er frossen. 
Etter 1. september er spredning kun tillatt med nedmolding/nedfelling. Kommunen kan ved forskrift 
eller enkeltvedtak forlenge denne spredefristen til 1. oktober dersom klimatiske forhold og 
vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det. 
 
Vurdering: 
Vurdering etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav: 
På grunn av sommerens tørre klima, forlenget vekstsesong med påfølgende ekstra slått, og kort tid til 
utkjøring av husdyrgjødsel, kan tillatelse gis som omsøkt. Kommunen har ikke hjemmel til å utsette 
fristen for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling utover 1. oktober. Det er 
imidlertid tillatt å spre gjødsel frem til 1. november så lenge denne nedmoldes og marken ikke er 
frossen. 
 
Kommunens oversikt over økologisk tilstand i vann og vassdrag tilsier at utsatt spredefrist vil ha 
svært liten negativ virkning på disse. 
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Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Tiltaket berører dyrka jord i 
kommunen, vegetasjonssoner mellom dyrka jord og vannforekomster, samt vannforekomster. Det er 
ikke sannsynlig at tiltaket vil ha merkbare negative effekter på dyre- og planteliv i vegetasjonssonene 
eller vannforekomstene. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig 
for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med forskrift om gjødselvarer mv. av organisk 
opphav. 
 
Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (nml. § 9). 
Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). 
Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik 
måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker 
eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige 
tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 
8-12. 
 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Sandra Gausen 
Rådgiver 
 
 
 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Jørgen Stein 
Steinsdalsveien 856 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/651 - 7 24.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 094/21 
 

Gnr 29 bnr 10 - Steinsdalsveien 856 - Jørgen Stein - søknad om etablering av ny 
landbruksavkjørsel. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Ny avkjørsel 
Byggested: Gbnr: 29/10 Steinsdalsveien 856 
Tiltakshaver: Jørgen Stein 
 Steinsdalsveien 856 
 7740 STEINSDALEN 
Ansvarlig søker: Jørgen Stein 
  
  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner ikke søknad om etablering av ny landbruksavkjørsel ved gnr. 29, bnr. 10 ved 
Nylandet som omsøkt da denne ikke er i samsvar med reguleringsplan for Krommen – Hestmoen. 
 

Vedtaket begrunnes videre ut fra Trøndelag fylkeskommunes tilbakemelding i høringsuttalelse datert 
16.08.21, som er som følger: 
 
«Vi vil med dette gi tilbakemelding om at vi ikke vil akseptere at det anlegges avkjørsel som omsøkt. 
Vi ber kommunen om å avslå søknaden om ny avkjørsel til fv. 715 og vi ønsker å bli orientert om den 
videre behandling i kommunen.»  
  
Saksopplysninger 
Jørgen Stein søker om etablering av ny avkjørsel ved gnr. 29, bnr. 10 ved Nylandet. Avkjørsel skal 
benyttes som jordbruksavkjørsel til et jordstykke nord for FV 715. Det opplyses at det i dag lagres 
rundballer ned ved elva, og disse ønskes nå kjørt opp for å lagres på jordstykke ved siden av 
gårdshusene. Ny avkjørsel blir rett ovenfor eksisterende avkjørsel som går ned til Steinsdalselva. 
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Dokumentasjon 
Vedtaket er basert på høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune datert 16.08.2021 med 
journaldato 18.08.2021. 
 
Høringer 
Saken har vært på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag samt Trøndelag fylkeskommune. 
 
Statsforvalterens uttalelse: 
Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan og 
bygningsloven. En viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i 
dispensasjonssaker hvor vi uttalelser oss som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg 
skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan og byggesaker er i samsvar med gjeldende 
lovverk.  
 
Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene.  
 
Bakgrunn  
Søknaden gjelder permanent avkjørsel/landbruksavkjørsel til et jordstykke.  
 
Uttalelse fra fagavdelingene  
 
Landbruk  
Tiltaket er litt mangelfullt beskrevet. Ut fra de opplysninger som følger saken forutsetter 
Statsforvalteren som landbruksmyndighet at vegen etableres uten at dyrka jord bygges ned. Vi har 
med bakgrunn i dette ingen avgjørende merknad til saken. Hvis dyrka jord likevel blir berørt, ber vi 
om å få tilsendt vedtaket for å vurdere en eventuell klage. 
 
Trøndelag fylkeskommunes uttalelse: 
Viser til brev datert 20.07.21 der vi inviteres til å gi vår høringsuttalelse til Osen kommune. De skal 
behandle søknad fra grunneier ved fv. 715 som søker om å få anlegge ny driftsavkjørsel til fv. 715 for 
å få lettere tilkomst til landbruksareal på motsatt side av fylkesvegen rett ovenfor omsøkt avkjørsel. 
Området inngår i reguleringsplan Krommen Hestmoen…. 
 
Det har for ikke lang tid pågått vegarbeider på mange strekninger av fv. 715 der hensikten var å 
bedre både trafikksikkerhet, fremkommelighet, samt generell standardheving av vegen. 
Gjennom slike vegutbedringer søker man å redusere antall avkjørsler til vegen for å bedre 
trafikksikkerheten og framkommeligheten. Det må i tillegg anføres at det søkes om driftsavkjørsel i 
innerkurve noe som gir dårligere siktforhold uten at det er spesielt vurdert i denne saken. 
 
Fylkesveg 715 er plassert i kategori C – lokal hovedveg i vegstrategi for Trøndelag- Her 
fremgår det bl.a. at driftsavkjørsler skal være meget begrenset. Eiendommen 29/10 har 
en god avkjørsel ca. 95 meter lengre sør enn der det søkes. 
 
Vi vil med dette gi tilbakemelding om at vi ikke vil akseptere at det anlegges avkjørsel 
som omsøkt. Vi ber kommunen om å avslå søknaden om ny avkjørsel til fv. 715 og vi 
ønsker å bli orientert om den videre behandling i kommunen. 
 
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel. 
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Planformål 
LNFR 
 
 
Atkomst 
Adkomst via FV 715. 
 
Nabovarsel 
Tiltaket ligger langt fra naboeiendom, og nabovarsling er vurdert ikke nødvendig. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak.  
 
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare eller støy. 
 
Folkehelseperspektiv: 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
 
Klimaperspektiv: 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Dispensasjonsgebyr Dispensasjonssøknad 1906 1 1906 Jørgen Stein 

 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Anders Tinglum 
Postboks 12 
7741 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/870 - 2 27.09.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

095/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 095/21 
 

Vedtak om deling – Gnr. 24 bnr. 36 
 
Viser til søknad mottatt 24.09.2021. 
 

Tiltak: Fradeling 
Byggested: Gbnr: 24/36  
Tiltakshaver: Nordmeland Grunneierlag 
Ansvarlig søker: Tina Elisabeth Rånes Tinglum 

 
Vedtak 

Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tomt 4 og 14 i Skautjønna hytteområde fra gnr. 
24 bnr. 36. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Nordmeland sameie søker om å dele fra hyttetomter bestemt i reguleringsplan for Skautjønna 
hytteområde. 
 
Begrunnelse 
Tomtene er satt av til hyttebebyggelse i reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, der både 
tomteplassering og grenser allerede er bestemt. Begge tomtene er ubebygd. 
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 



Side 2 av 2 
 

Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Fradelingsgebyr  2085 1 2085 Tina Elisabeth 
Rånes Tinglum 

 
Du må betale et gebyr på kr. 2085 per tomt for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav 
m, jf.  kommunes gebyrregulativ. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
 
 
 

Vedlegg 
Kart_nordmelandsameie 

 
Mottakere 
Nordmeland 
Grunneierlag 

Nordmeland 7740 STEINSDALEN 

Tina Elisabeth Rånes 
Tinglum 

Postboks 12 7741 STEINSDALEN 
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Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Jens Julian Jensen 
Jens Jensens Vei 7 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/793 - 2 27.09.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

096/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 096/21 
 

Gnr 12 bnr 12 - Jens Jensens vei 7 -  Rørlegger Rikardsen AS - søknad om tillatelse til 
bygging av nytt avløpsanlegg. Tiltakshaver - Jens jensen, Vingsand. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Nytt avløpsanlegg 
Byggested: Gbnr: 12/12 Jens Jensens vei 7 
Tiltakshaver: Jens Julian Jensen 
 Jens Jensens Vei 7 
 7740 STEINSDALEN 
Ansvarlig søker: Rørlegger Rikardsen As 
 Roansveien 1745 
 7194 BRANDSFJORD 

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak for etablering av nytt avløpsanlegg ved gnr. 
12, bnr. 12 ved Vingsand. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 pkt. a, jfr.  
§ 20-3. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Eksisterende slamavskiller skal enten tas opp og leveres godkjent avfallsmottak eller tømmes 
og fylles med sand. 

 Nytt anlegg skal måles inn jfr. pkt. 3.9 i kommunalteknisk VA norm for Osen kommune. 
Dokumentasjon skal leveres kommunen umiddelbart etter at anlegget er sluttført. 

 
Saksopplysninger 
Rørlegger Rikardsen AS søker om tillatelse til tiltak for nedsetting av ny slamavskiller samt legging av 
ny avløpsledning ved gnr. 12, bnr. 12 ved Vingsand. Eksisterende slamavskiller må skiftes pga. 
lekkasje. Det er søkt om utslippstillatelse for nevnte anlegg som er behandlet i egen sak i Gemini 
Privat, ref. IIXO5904 datert 21.09.21. 
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Planstatus 
Kommuneplan 
 

Planformål 
Boligbebyggelse 
 
Adkomst 
Ingen endring i adkomst til parsellen 
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarslet i forbindelse med utslippssøknaden. Det har ikke kommet merknader til 
nabovarslet. Deler av avløpsledning skal legges på gnr. 12, bnr. 95 mens slamavskiller og resterende 
av avløpsledning skal legges på kommunens eiendom, gnr. 12, bnr. 1. Det er inngått grunneieravtaler 
for begge eiendommer, som skal tingleses.  
 
Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Omsøkte tiltak er nødvendig å gjennomføre da eksisterende slamavskiller har en lekkasje. 
Ny avløpsledning skal legges både på privat og kommunal eiendom. Slamavskiller og ledningstrase 
skal måles inn og data leveres kommunen umiddelbart etter at anlegget er sluttført. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak. 
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml.) 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er 
heller ikke fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
 
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. 
 
Folkehelseperspektiv 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
 
Klimaperspektiv 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp 
 
Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3 

Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Rørlegger Rikardsen AS 
Rørlegger Rikardsen AS 
Rørlegger Rikardsen AS 
 

SØK Hele tiltaket 
PRO Ansvar iht. søknad 
UTF Ansvar iht. søknad 

01.09.2021        1 01.09.2021 

Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad datert 01.09.2021 med journaldato 01.09.2021. 
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Forutsetninger iht lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3. 
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl § 21-10. 
5. Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr Redusert gebyr pga. 
overskridelse av frist 
med en uke 

1276 1 1276 Jens Julian Jensen 

 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 

Mottakere 
Rørlegger Rikardsen As Roansveien 1745 7194 BRANDSFJORD 

 



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

John Einar Høvik
Strandaveien 258
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/940 - 3 15.10.2021

Saksnr. Utvalg
097/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 097/21

Gnr 14 bnr 184 - Strandaveien 258 - Søknad om tillatelse for oppføring av carport. 
Tiltakshaver - John Einar Høvik, Sandviksberget.

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Carport
Byggested: Gbnr: 14/184 Strandaveien 258
Tiltakshaver: John Einar Høvik

Strandaveien 258
7740 STEINSDALEN

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i pbl. § 20-3 jfr. § 20-4 pkt. a tillatelse til oppføring av tilbygg/carport til 
garasje ved gnr. 14, bnr. 184 ved Sandviksberget i Osen kommune.

Tillatelsen omfatter: 
Tilbygg som skal benyttes som carport. Totalt areal etter utbygging er BYA (bebygd areal) på 87,4 m2 
og et BRA (bruksareal) på 81,2 m2.

Tiltakets størrelse:
BRA: 46,1 m2
BYA: 49,0 m2

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Carporten skal oppføres med veggkledning på maks. 50 % av veggflatene jfr. VTEK 17 § 11-8.
 Når arbeidet er gjennomført/ferdig skal søknad om ferdigattest, blankett 5167 sendes 

kommunen.

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger med journaldato 06.10.2021.
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Saksopplysninger
John Einar Høvik, Sandviksberget søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg 
til garasje/carport ved gnr. 14, bnr. 184 ved Sandviksberget i Osen kommune. Tilbygget skal oppføres 
med 3 vegger og med tilnærmet flatt tak. Tilbygget får et BYA på 49,0 m2 og et BRA på 46,1 m2.

Planstatus
Kommuneplanens arealdel 

Planformål
Boligbebyggelse

Adkomst
Ingen endring i adkomst til parsellen

Nabovarsel
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet.

Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Tilbygget er et enkelt tilbygg som skal benyttes som carport. Det stilles krav om at tilbygget skal ha 
min. to åpne sider eller maks. 50 % kledning på veggflater.
Omsøkte nybygg er vurdert å tilfredsstille de krav som Pbl. § 29-2 som går på utforming, visuelle
kvaliteter og byggverkets plassering og høyde.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak.

Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er
heller ikke fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.

Vurdering av samfunnssikkerhet
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire,
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.

Folkehelseperspektiv
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens.
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale
miljøfaktorer.

Klimaperspektiv
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp

Forutsetninger iht lovverket
1. Er tiltaket ikke satt igang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
2. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.
3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2.
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4. Det er tiltakshavers ansvar selv å påse at bygget blir oppført i tråd med bestemmelser i plan- 
og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift og dimensjoneringsstandarder.

5. Mindre endringer underveis må normalt avklares med kommunen på forhånd. Om tiltaket 
inneholder korreksjoner ut fra godkjente tegninger, så må disse forevises ved søknad om 
ferdigattest.

6. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen via anmodning om dette fra 
søker/tiltakshaver jf. pbl §21-10.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr 2272 1 2272 John Einar Høvik

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør



 

 

  

 
Ferdigattest 
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2. 

JpID: 21/5053 

 
Ansvarlig søker: 

Arve Meidel Brattgjerd 

Klettsvingen 6 
7170 ÅFJORD 
  

Tiltakshaver: 

Arve Meidel Brattgjerd 

Klettsvingen 6 
7170 ÅFJORD 

 

FERDIGATTEST ER GITT FOR 

Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

Straumholveien 567 36 9   

 

 
Tiltakets/byggets art 

Ny murpipe i bolighus 

 
 
Vedtaksdato Saksnr  

14.10.2021 098/21  

   

Dato for søknad om ferdigattest: 08.10.2021  

   

 

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter  
(jf. pbl §20-1). 
 

Merknader: 

1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest. 
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen. 

 
 

Sted Dato Underskrift 

Osen 14.10.2021 Ronald Bratberg 

 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,  
i henhold til interne rutiner. 

   

 
 
Gebyr 
 
 



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Osen Kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1013 - 4 03.11.2021

Saksnr. Utvalg
099/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 099/21

Tillatelse til tiltak -  gnr 14 bnr 257 - Strandaveien 286 - Riving av bygg

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Riving av bygg
Byggested: Gbnr: 14/257 Strandaveien 286
Tiltakshaver: Osen Kommune

Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Ansvarlig søker: Osen kommune v/ordfører

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3, jfr. § 20-1 pkt. e, samt Osen kommunes 
delegasjonsreglement, gir Osen kommune tillatelse til riving av murbygg på gnr. 14, bnr. 257 ved 
Sandviksberget som omsøkt og under følgende forutsetning

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 At ansvarlig søker som har erklært ansvarsrett gjennomfører rivingen iht. vedtaket 
 At tekniske anlegg blir frakoblet før arbeidet igangsettes
 At miljøfarlig avfall leveres godkjent avfallsmottak
 Sluttrapport fra avfallssorteringen skal leveres kommunen etter at bygget er revet

Saksopplysninger
Osen kommune v/ordfører søker om riving av murbygg ved gnr. 14, bnr. 257 ved Sandviksberget. Det 
er gjort et hastevedtak i formannskapet, PS 56/21, om at bygget skal rives. Bygget har vært benyttet 
som venterom inntil nylig. Ved pigging/fjerning av betongfundamentene som sto ved siden av 
murbygget, har de skadene som var ved bygget forverret seg, og for å ivareta sikkerheten for 
passasjerer som reiser til og fra Sandviksberget med hurtigbåt, er det besluttet riving av bygget.



Side 2 av 3

Planstatus
Kommuneplanens arealdel

Planformål
Næringsbebyggelse

Nabovarsel
Det har kommet oppfordring om at nabotomt ikke skal benyttes til plassering av containere og 
utstyr. Dette er avklart. Ut over dette er det ikke mottatt merknader til saken.

Vann, avløp og strøm
Det er ikke innlagt vann eller avløp i bygget. Strøm til bygget må frakobles før arbeidet igangsettes.

Avfallshåndtering/vurdering
Teknisk forskrift, § 9-6 Avfallsplan, krever at det skal utarbeides en avfallsplan for bygg over 100 m2 
bruksareal (BRA). 
Bygget er et enkelt bygg som består at kun få komponenter så som teglstein, betongstein, blikk 
takplater, evt. isolasjon, treverk, metall etc. 
De opplysninger som fremkommer i rapport fra teknisk vurdering av bygget, gjennomført av Arcon 
Prosjekt AS, samt befaring i lag med utførende entreprenør for riving, er vurdert tilstrekkelig som 
grunnlag før riving igangsettes. Sluttrapport fra avfallssortering vil oversendes etter at arbeidet med 
riving av bygget er ferdig.

Vurdering av samfunnssikkerhet
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenning eller støy.

Vurdering av folkehelse
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. Tiltaket 
påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale miljøfaktorer.

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato

Tore Løkke AS

SØK Hele tiltaket
PRO Ansvar iht. søknad
UTF Ansvar iht. søknad

01.11.2021 02.11.2021

Dokumentasjon
Vedtaket er basert på mottatte søknad om ansvarsrett datert 01.11.2021 med journaldato 
02.11.2021, samt vedtak fattet i formannskap PS 56/21. 

Forutsetninger iht lovverket
1. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3.
2. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
3. Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er revet. I ferdigattest skal 

dokumentasjon/sluttrapport på avfallssortering vedlegges. 
4. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven.
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5. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 
opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Bygg fra 201 - 350 

m2 + 25 % for 
underliggende 
etasje

11027,5 1 11027,5 Osen Kommune

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Kopi til
Tore Løkke A S Stokksundveien 1010 7177 REVSNES



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Henning Sundet
Osenveien 347
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1001 - 3 11.11.2021

Saksnr. Utvalg
101/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 101/21

Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr 20 -  Søknad om tilknytning av vann til 
sjøhus/brygge. Tiltakshaver - Henning Sundet.

Viser til søknad mottatt 25.10.21

Adresse: Gbnr: 15/20/3 Sundholmen
Søker: Henning Sundet

Vedtak
Vi godkjenner din søknad om sanitærabonnement til kommunalt vann for sjøhus /næringsbygg med 
etablering av utvendig vannpost ved gnr. 15, bnr. 20 og fnr. 3.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 25.10.2021.

Vilkår:
1. Tiltaket skal gjennomføres i samråd med driftsansvarlig for vann- og avløpsanlegg i Osen 

kommune.
2. For arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg forutsettes at det under hele arbeidet er 

operatør til stede som har ADK-1 kompetanse eller tilsvarende.
3. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelse gitt 

eller i medhold av plan- og bygningsloven.
4. Ved søknad om ferdigattest, skal innmålingsdata på ledninger og kummer legges 

ved/dokumenteres

Saksopplysninger
Henning Sundet søker om tillatelse for tilkobling av sjøhus ved næringseiendommen gnr. 15, bnr. 20, 
fnr. 3 til Osen / Strand kommunale vannledning. 
Det er søkt om tilkobling med utvendig tappepunkt. Anlegget skal utføres av Egil Aune Entreprenør 
AS.
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Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, Forskrift om kommunale vann- og 
avløpsgebyrer samt Osen kommunens delegasjonsreglement. 

Informasjon om saken:
Det er planlagt lagt en felles stikkledning i dim. 63 mm fra nærmeste hovedvannkum som ligger sør-
vest for sjøhusene. På sør-vestre hjørne av sjøhusene skal det settes ned en fordelingskum, og derfra 
skal det legges en 32 mm stikkledning inn til bygget.

Begrunnelse
Vurdering:
Situasjonskart som er vedlagt søknaden viser hvordan stikkledninger og fordelingskum er planlagt. 
Planlagte løsning gir en grei løsning. 
Det forutsettes at det foretas nødvendig isolering av vannledninger, alternativt automatisk drenering 
når tappepunkt stenges.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tilknytning av 

sjøhus/brygge
19221 1 19221 Henning Sundet

Vi vil sende deg gebyr etter gjeldende satser.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Peter Hepsø Rederi As
Peter Hepsøs vei 69
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1003 - 3 12.11.2021

Saksnr. Utvalg
102/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 102/21

Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr 20 - Sundaholmen - Søknad om 
vanntilknytning av sjøhus/brygge til kommunal vannledning. Tiltakshaver - Peter Hepsø 
Rederi AS.

Viser til søknad mottatt .

Adresse: Gbnr: 15/20 Sundaholmen
Søker: Peter Hepsø Rederi AS, Strand

Vedtak
Vi godkjenner din søknad om sanitærabonnement til kommunalt vann for sjøhus /næringsbygg med 
etablering av utvendig vannpost ved gnr. 15, bnr. 20 og fnr. 4.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 25.10.2021.

Vilkår:
1. Tiltaket skal gjennomføres i samråd med driftsansvarlig for vann- og avløpsanlegg i Osen 

kommune.
2. For arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg forutsettes at det under hele arbeidet er 

operatør til stede som har ADK-1 kompetanse eller tilsvarende.
3. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelse gitt 

eller i medhold av plan- og bygningsloven.
4. Ved søknad om ferdigattest, skal innmålingsdata på ledninger og kummer legges 

ved/dokumenteres

Saksopplysninger
Peter Hepsø Rederi AS v/Audhild Hepsø søker om tillatelse for tilkobling av sjøhus ved 
næringseiendommen gnr. 15, bnr. 20, fnr. 4 til Osen / Strand kommunale vannledning. 
Det er søkt om tilkobling med utvendig tappepunkt. Anlegget skal utføres av Egil Aune Entreprenør 
AS.
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Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, Forskrift om kommunale vann- og 
avløpsgebyrer samt Osen kommunens delegasjonsreglement. 

Informasjon om saken:
Det er planlagt lagt en felles stikkledning i dim. 63 mm fra nærmeste hovedvannkum som ligger sør-
vest for sjøhusene. På sør-vestre hjørne av sjøhusene skal det settes ned en fordelingskum, og derfra 
skal det legges en 32 mm stikkledning inn til bygget.

Begrunnelse
Vurdering:
Situasjonskart som er vedlagt søknaden viser hvordan stikkledninger og fordelingskum er planlagt. 
Planlagte løsning gir en grei løsning. 
Det forutsettes at det foretas nødvendig isolering av vannledninger, alternativt automatisk drenering 
når tappepunkt stenges.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Vanntilknytning 

sjøhus/brygge
19221 1 19221 Peter Hepsø Rederi 

As

Vi vil sende deg gebyr etter gjeldende satser.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Kopi til
Egil Aune Entreprenør As Solvangveien 1 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Jon Arvid Pettersen As
Nedre Årnes 13
7170 ÅFJORD

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1004 - 3 15.11.2021

Saksnr. Utvalg
103/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 103/21

Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15 bnr, 20, fnr. 5 - Søknad om tilknytning av vann 
til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - Jon Arvid Pettersen AS, Åfjord

Viser til søknad mottatt 27.10.21

Adresse: Gbnr: 15/20/5
Søker: Jon Arvid, Pettersen, Åfjord

Vedtak
Vi godkjenner din søknad om sanitærabonnement til kommunalt vann for sjøhus /næringsbygg med 
etablering av utvendig vannpost ved gnr. 15, bnr. 20 og fnr. 5.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 25.10.2021.

Vilkår:
1. Tiltaket skal gjennomføres i samråd med driftsansvarlig for vann- og avløpsanlegg i Osen 

kommune.
2. For arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg forutsettes at det under hele arbeidet er 

operatør til stede som har ADK-1 kompetanse eller tilsvarende.
3. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelse gitt 

eller i medhold av plan- og bygningsloven.
4. Ved søknad om ferdigattest, skal innmålingsdata på ledninger og kummer legges 

ved/dokumenteres

Saksopplysninger
Jon Arvid Pettersen, Åfjord søker om tillatelse for tilkobling av sjøhus ved næringseiendommen gnr. 
15, bnr. 20, fnr. 5 til Osen / Strand kommunale vannledning. 
Det er søkt om tilkobling med utvendig tappepunkt. Anlegget skal utføres av Egil Aune Entreprenør 
AS.
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Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, Forskrift om kommunale vann- og 
avløpsgebyrer samt Osen kommunens delegasjonsreglement. 

Informasjon om saken:
Det er planlagt lagt en felles stikkledning i dim. 63 mm fra nærmeste hovedvannkum som ligger sør-
vest for sjøhusene. På sør-vestre hjørne av sjøhusene skal det settes ned en fordelingskum, og derfra 
skal det legges en 32 mm stikkledning inn til bygget.

Begrunnelse
Vurdering:
Situasjonskart som er vedlagt søknaden viser hvordan stikkledninger og fordelingskum er planlagt. 
Planlagte løsning gir en grei løsning. 
Det forutsettes at det foretas nødvendig isolering av vannledninger, alternativt automatisk drenering 
når tappepunkt stenges.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tilknytning 

sjøhus/brygge
19221 1 19221 Jon Arvid Pettersen 

As

Vi vil sende deg gebyr etter gjeldende satser.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Kopi til
Egil Aune Entreprenør As Solvangveien 1 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Ivar Hepsø As
Vingsandveien 256
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1005 - 3 15.11.2021

Saksnr. Utvalg
104/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 104/21

Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr 15, bnr 20, fnr. 6 - Søknad om tilknytning av vann 
til sjøhus/brygge. Tiltakshaver - Ivar Hepsø AS, Høvika.

Viser til søknad mottatt 28.10.21.

Adresse: Gbnr: 15/20/6
Søker: Ivar Hepsø, Høvika

Vedtak
Vi godkjenner din søknad om sanitærabonnement til kommunalt vann for sjøhus /næringsbygg med 
etablering av utvendig vannpost ved gnr. 15, bnr. 20 og fnr. 6.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 28.10.2021.

Vilkår:
1. Tiltaket skal gjennomføres i samråd med driftsansvarlig for vann- og avløpsanlegg i Osen 

kommune.
2. For arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg forutsettes at det under hele arbeidet er 

operatør til stede som har ADK-1 kompetanse eller tilsvarende.
3. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelse gitt 

eller i medhold av plan- og bygningsloven.
4. Ved søknad om ferdigattest, skal innmålingsdata på ledninger og kummer legges 

ved/dokumenteres

Saksopplysninger
Ivar Hepsø AS søker om tillatelse for tilkobling av sjøhus ved næringseiendommen gnr. 15, bnr. 20, 
fnr. 6 til Osen / Strand kommunale vannledning. 
Det er søkt om tilkobling med utvendig tappepunkt. Anlegget skal utføres av Egil Aune Entreprenør 
AS.
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Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, Forskrift om kommunale vann- og 
avløpsgebyrer samt Osen kommunens delegasjonsreglement. 

Informasjon om saken:
Det er planlagt lagt en felles stikkledning i dim. 63 mm fra nærmeste hovedvannkum som ligger sør-
vest for sjøhusene. På sør-vestre hjørne av sjøhusene skal det settes ned en fordelingskum, og derfra 
skal det legges en 32 mm stikkledning inn til bygget.

Begrunnelse
Vurdering:
Situasjonskart som er vedlagt søknaden viser hvordan stikkledninger og fordelingskum er planlagt. 
Planlagte løsning gir en grei løsning. 
Det forutsettes at det foretas nødvendig isolering av vannledninger, alternativt automatisk drenering 
når tappepunkt stenges.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tilknytningsgebyr 

vann, sjøhus/brygge
19221 1 19221 Ivar Hepsø As

Vi vil sende deg gebyr etter gjeldende satser.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Kopi til
Egil Aune Entreprenør As Solvangveien 1 7740 STEINSDALEN



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/1085 - 3 
Saksbehandler Sissel Mikalsen 
Dato 16.11.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
061/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
009/21 Angående innføring av trafikklysmodellen i barnehager og skoler i kommuner som 

fatter lokale vedtak etter smittevernloven 
010/21 Varsel om vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet 

Namdal 110-sentral 
011/21 Bjørøya AS- Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Søknad 

om økt biomasse på lokaliteten Nausttaren - Avslag 
012/21 Løyve - Mowi ASA - Søknad om arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk - 

Lokalitet Breidvika - Osen kommune - Trøndelag fylke 
013/21 Konsekvenser ved en eventuell endring av 110-regionen til Namdal 110 - behov for 

samordnet prosess 
014/21 Kommunene er fortsatt innkrevingsmyndighet (namsmyndighet) for kommunale 

skatte- og avgiftskrav 
015/21 Høringssvar fra offentlige instanser 
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Sikker melding: 
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Knut Olav Dypvik, 74 16 83 74 
  
 
 
  

Osen kommune 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
 
 

  

 

Angående innføring av trafikklysmodellen i barnehager og skoler i 
kommuner som fatter lokale vedtak etter smittevernloven 

Statsforvalteren i Trøndelag viser til informasjon på Udir.no om bruk av trafikklysmodellen og at hvis 
den lokale smittesituasjonen gjør det nødvendig å ta i bruk kontaktreduserende tiltak, kan 
kommunene fortsatt ta i bruk denne som en del av beredskapsarbeidet. Kommunene må da fatte 
vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom de skal opprettholde trafikklysmodellen. Det er 
imidlertid lokale smittevernmyndigheter som avgjør om det er behov for å innføre tiltakene i 
trafikklysmodellen, og hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, 
og ikke den enkelte skoleeier eller skole/SFO. 
 
Det har vært mange spørsmål om hva dette betyr i praksis og vi har derfor mottatt følgende 
presisering fra Utdanningsdirektoratet i dag. Presiseringen videresender vi herved til kommunene:  
 
Til Statsforvalterne v/utdanningsavdelingene 
 
I forbindelse med lokale utbrudd av covid-19 i flere kommuner i landet, ønsker vi å presisere at det 
er smittevernmyndighetene i kommunen som skal vurdere hvilke kontaktreduserende tiltak som 
skal innføres i barnehager og skoler. Dette skal ikke overlates til den enkelte skole eller barnehage.  
 
For å kunne innføre de kontaktreduserende tiltakene i trafikklysmodellen er det nå et krav om at 
kommunen fatter vedtak etter smittevernloven § 4-1. Dette innebærer at kommunen ikke kan stenge 
skoler helt eller delvis uten at det er fattet slikt vedtak. Det samme gjelder dersom kommunen 
ønsker å gi elevene deler av opplæringen hjemme. Vurderingene av tiltakene etter smittevernloven § 
4-1 må oppfylle kriteriene i smittevernloven § 1-5. Dette innebærer at tiltakene kommunene 
iverksetter må være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendige av hensyn til 
smittevernet og fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering.  
 
Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak gir nærmere veiledning om hvilke vurderinger 
som skal gjøres og hvordan tiltak kan besluttes. Rundskrivets punkt 8.4 omtaler særskilt tiltak i 
barnehager og skoler. Det kan fattes vedtak for en eller flere skoler, eller for noen klasser, avhengig 

Rundskriv%2520I-6/2021%2520om%2520kommunale%2520smitteverntiltak%2520-%2520regjeringen.no
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av hvor målrettet tiltaket kan være. Dersom vedtaket retter seg mot en bestemt krets personer vil 
enkeltvedtak kunne være mer hensiktsmessig enn forskrift.  
 
Kompetansen til å fatte vedtak (både forskrift og enkeltvedtak) er lagt til kommunestyret. Det følger 
av smittevernloven § 7-1 sjette ledd at kommunens myndighet kan delegeres etter reglene i 
kommuneloven eller til et interkommunalt organ. De vilkårene som skal vurderes etter 
smittevernloven § 4-1 og § 1-5 forutsetter medisinsk-faglige vurderinger. Videre viser forarbeidene til 
§ 7-1 sjette ledd i Ot.prp. nr. 72 (2005-2006) til at det er viktig for å få et forsvarlig smittevern at 
oppgavene innen smittevernet delegeres samlet. For å kunne utøve myndigheten etter loven vil det 
være delegering til helseforvaltningen i kommunen som er aktuelt. Dette innebærer at kommunen 
ikke kan overlate til den enkelte skole å fastsette hvilket tiltaksnivå i trafikklysmodellen som skal 
innføres.  
 
Helsedirektoratet gir nærmere veiledning blant annet om de rettslige rammene for å innføre 
smitteverntiltak.  
 
 
 
Dette til informasjon! 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunn Oddny Olsen Haugen (e.f.) 
seksjonsleder opplæring 

  
 
Knut Olav Dypvik 
spesialrådgiver 

Oppvekst- og velferdsavdelingen  Oppvekst- og velferdsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Likelydende brev sendt til: 
Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Frosta kommune Fånesvegen 1 7633 FROSTA 
Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 
Trondheim kommune Postboks 2300 

Torgarden 
7004 TRONDHEIM 

Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 
Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 RØRVIK 
Namsskogan kommune R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 
Indre Fosen kommune Postboks 23 7101 RISSA 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Overhalla kommune Svalivegen 2 7863 OVERHALLA 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik 
kommune 

Røyrvikveien 5 7898 LIMINGEN 

Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Flatanger kommune Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER 
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 
Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
Røros kommune Bergmannsgt. 23 7374 RØROS 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Ørland kommune Postboks 43 7159 BJUGN 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
Meråker kommune Rådhusgata 7 7530 MERÅKER 
Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Leka kommune Leknesveien 67 7994 LEKA 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Høylandet kommune Vargeia 1 7877 HØYLANDET 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 



 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
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Namdal 110-sentral og alle tilknyttede kommuner 
Midt-Norge 110-sentral IKS og alle tilknyttede 
kommuner 
 
 
  
 
    

 

Varsel om vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er 
tilknyttet Namdal 110-sentral 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til etablering av Værnesregionen brann og 
redningstjeneste som består av kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker. Kommunene tilhører ulike 110-
sentraler og har søkt om overføring til Midt-Norge 110-sentral IKS.  
 
DSB har mottatt brev av 22.10.2021 fra Namsos kommune som oversender brev på vegne av de 16 
kommuner tilknyttet Namdal 110-sentral. Kommunene oppfordrer DSB til å sikre en felles og samtidig 
virksomhetsoverdragelse for samtlige kommuner tilknyttet Namdal 110-sentral over til Midt-Norge 110 
sentral. Det vil si at kommunene Stjørdal og Meråker ikke får skifte tilknytning før de andre 
kommunene.  
 
DSB har i behandling av saken hatt korrespondanse og dialog med en rekke kommuner og 110-sentraler, 
samt mottatt vedtak av 24.09.2021 fra Innherred regionråd og uttalelse av 20.09.2021 fra Namdal 
regionråd. 
 
Varsel om vedtak: 
DSB vil med dette varsle vedtak, med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 37, jf. § 16, om ny 110-region i Trøndelag der alle kommunene i regionen 
tilknytter seg Midt-Norge 110-sentral IKS i Trondheim innen 01.10.2022.  
 
Følgende kommuner vil måtte knytte seg til nødmeldesentralen for brann, og med grunnlag i 
avtale bære sin andel av kostnadene til drift av sentralen: Bindal, Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, 
Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, 
Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Os (Hedmark), 
Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, 
Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og Åfjord. 
 
Sakens bakgrunn 
DSB mener det er nødvendig å fatte et nytt vedtak i påvente av samlokalisering av nødmeldesentralene 
for brann og politi i Trondheim.  
 
Vedtak fra 2016 om nye 110-regioner og samlokalisering 
DSB fattet vedtak 15.03.2016 om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten. 
Direktoratet viste til Stortingsvedtak den 10.06.2015, og tilhørende dokumentasjon Innst. 306 S (2014-
2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen), hvor det ble bestemt at det skulle gjennomføres 
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en politireform. I nærpolitireformen er det presisert at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste 
skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan 
dekke mer enn ett politidistrikt.  
 
På denne bakgrunn fattet DSB vedtak for alle 110-regionene i Norge, herunder Trøndelag. I tråd med 
Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen 
samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Trondheim kommune. 
 
DSB skisserte utfordringer i vedtaket da tidsplanen for gjennomføring av samlokalisering med politiet er 
beheftet med enkelte usikkerheter. DSB skrev at det kan være hensiktsmessig, i forhold til samvirke med 
politiet og en harmonisering av beredskapsgrensene, å slå sammen sentralene før en samlokalisering. En 
slik sammenslåing i forkant av samlokaliseringen vil kunne tvinge seg frem i situasjoner hvor 
rekrutteringen til sentralen svikter som følge av den forestående avviklingen, og det er utfordrende å 
opprettholde en forsvarlig drift. 
 
Flere 110-sentraler har gjennomført sammenslåing før samlokaliseringen med politiet har vært mulig.  
 
Vedtaket av 15.03.2016 om nye 110-regioner og samlokalisering står seg fortsatt, og klagefristen på 
dette vedtaket er utløpt. I påvente av samlokalisering vil DSB varsle nytt vedtak slik at sammenslåing av 
110-sentralen i Namsos og 110-sentralen i Trondheim skjer før samlokalisering med politiet.  
 
DSBs vedtak av 28.08.2019 omgjorde vedtaket av 15.03.2016 for kommunene Tjeldsund, Asker, Volda, 
Heim og Rindal som følge av kommunesammenslåinger og endringer i politidistriktsgrensene. Vedtaket 
inneholdt kun geografiske justeringer.  
 
Forsvarlig drift  
DSB har mottatt en felles henvendelse datert 22.10.2021 fra 16 av kommunene tilknyttet Namdal 110-
sentral med en anmodning om at det blir foretatt en samlet overføring av alle kommuner til Midt-Norge 
110-sentral IKS. Det har blitt opplyst at overføring av kommunene Stjørdal og Meråker fra Namdal 110-
sentral til Midt-Norge 110-sentral IKS innen årsskiftet, vil medføre negative konsekvenser for driften av 
110-sentralen i Namsos i tiden fram til de resterende kommunene kan overføres ny sentral. Det har også 
fremkommet opplysninger om at også andre kommuner ønsker brannsamarbeid og en slik snarlig 
overføring. Dersom dette skjer vil det gi Namdal 110-sentral ytterligere utfordringer og kunne føre til at 
sentralen ikke lenger har grunnlag for forsvarlig drift og raskt og uønsket må legge ned virksomheten. 
Ved en slik situasjon vil Midt-Norge 110-sentral IKS tvinges til å ta imot samtlige kommuner uten 
tilfredsstillende forberedelser. En slik situasjon ønsker DSB å unngå av hensyn til den helhetlige 
beredskapen i regionen og for å sikre en god prosess for de ansatte i Namdalen 110-sentral. Det er 
opplyst fra Namsos kommune at en kontrollert og tilfredsstillende forberedt virksomhetsoverdragelse vil 
kunne gjennomføres innen 01.10.2022. 
 
DSB har også fått informasjon om at representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS den 03.11.2021 
fattet et vedtak der de anbefaler at Trondheim kommune og styret i 110 sentralen i samarbeid med 
Namsos kommune arbeider for en virksomhetsoverdragelse og dermed en felles sentral for Trøndelag i 
Trondheim. Det forutsettes at dette gjennomføres så snart som praktisk mulig, og senest innen 
01.10.2022.  
 
Kommunene har organisasjonsfrihet når det gjelder gjennomføringen av vedtaket. DSB registrerer at 
partene arbeider for en virksomhetsoverdragelse som er mulig å gjennomføre innen 01.10.2022.  
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Høringsfrist 
DSB sender med dette varsel om vedtak på høring med ca. syv ukers frist. Innspillene sendes til 
postmottak@dsb.no innen 3. januar 2022 med referanse til sak 2021/2600.  
 
 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Brann og redning (BRE) 
 
 
Dag Rune Omland Suzanne Hauge Norvang 
Seksjonssjef juridisk utredningsleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
 
 
 
Kopi: Statsforvalteren i Trøndelag

mailto:postmottak@dsb.no


Fra: postmottak@dsb.no
Sendt: 15.11.2021 07:10:16
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Emne: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB's ref: 2021/2600

Vedlagt følger brev fra DSB. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt 
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til DSB sendes til postmottak@dsb.no. 

Vedlagt følgjer brev frå DSB. Brevet blir sendt elektronisk utan underskrift og skal reknast som eit originalt 
dokument. Papirdokument vil ikkje bli ettersende.
Vi ber om at offisielle svar og førespurnader til DSB blir sende til postmottak@dsb.no. 

Mielddusin lea DSB reive. Reive sáddejuvvo elektrovnnalaččat vuolláičállima haga ja dan galgá atnit 
originála dokumeantan. Báberdokumeanta ii sáddejuvvo.
Mii bivdit almmolaš vástádusaid DSB:i ja oktavuođaváldimiid DSB:in sáddet deike: postmottak@dsb.no. 

Attached is a letter from DSB. The letter is sent electronically without a signature and should be 
considered an original document. Paper documents will not be forwarded.
We ask that official replies and enquiries to DSB are sent to postmottak@dsb.no. 

Vennlig hilsen / Venleg helsing / Dearvvuođaiguin / Yours sincerely 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Servodatsihkkarvuođa ja gearggusvuođa direktoráhtta
Norwegian Directorate for Civil Protection

e-post: postmottak@dsb.no
Sentralbord: 33 41 25 00
www.dsb.no
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Næring

BJØRØYA AS
Havbruksparken Stor lavika 7
7770 FLATANGER

Vår da to: 12.10.2021  Vår referanse : 202114275-9 Vår saksbehandler :

Deres dat o: Deres referanse : Ellen Malen Myren Hoel

Bjørøya AS- Akvakultur av m at fisk av laks, ørret og regnbueørret i
sjøvann. Søknad om økt biom asse på lokalite ten 3 4 4 7 7 Naust taren
- Avslag

Vi viser til deres søknad om tillatelse til å utvide lokaliteten 34477 Nausttaren i Osen
kommune. Vi viser også til Mattilsynet sin behandling av søknaden.

Vedtak:
Søknaden avslås

Vedtaket er fattet av Trøndelag fylkeskommune med hjemmel i lov av 17.6.2005 nr. 79 om
akvakultur og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og
regnbueørret.

Begrunnelse:
Bjørøya AS har 30.03.21 søkt om utvidelse av biomasse. Lokalit eten er godkjent for 3
120 tonn, og ble søkt utv idet t il 5 460 tonn. I henhold til laksetildelingsforskriften § 30 er
det en forutsetning for å gi tillatelse etter akvakulturloven at det er gitt nødvendige tillatelser
etter andre lover, herunder tillatelse etter matloven og dyrevelferdsloven.

Mattilsynet Region Midt avslo søknaden etter sitt regelverk i vedtak datert 30.09.2021.

Avslaget fra Mattilsynet Region Midt medfører at følgende vilkår i laksetildelingsforskriften §
30 c) ikke er oppfylt:

«det er gitt tillatelser som kreves etter
1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,
5. lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd»

Søknaden avslås.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages, se vedlagte orientering. En eventuell klage medfører ikke utsatt
iverksettelse av vedtaket. Det er likevel adgang til å søke om at gjennomføringen utsettes til
klagesaken er avgjort. I medhold av forvaltningsloven § 27 b blir det satt som vilkår for å
reise søksmål at anledningen til å klage er uttømmende benyttet.
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Med vennlig hilsen

Sigurd Bjørgo Ellen Hoel
Fagkoordinator Seniorrådgiver
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Org.nr: 985399077

Mattilsynet avslår søknad om biomasseutvidelse av lokalitet 34477
Nausttaren
Mattilsynet viser til søknad fra Bjørøya AS om utvidelse av lokalitet 34477 Nausttaren i Osen
kommune for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Lokaliteten omsøkes for en øking av maksimal
tillatt biomasse (MTB) fra 3120 tonn til 5460 tonn. Søknaden ble mottatt til behandling fraTrøndelag
fylkeskommune 23.08.2021.

Vedlagt søknaden er:

• Diverse kart
• Søknadskjema
• Begrunnelse for behov for økt biomasse
• C-undersøkelse
• B-undersøkelse
• Strømrapport
• Forundersøkelse
• Beredskaps- og varslingsplan
• Beskrivelse av virksomhetens IKT-system

Saken gjelder

• 34477 - NAUSTTAREN, Lokalitetsnummer 34477

Mattilsynet har vurdert de innsendte opplysningene, samt innhentet informasjon i våre interne
systemer og Barentswatch. Vi har også tatt med i vurderingen av Nausttarener er plassert nær
grensen mellom produksjonsområde (PO) 6 og 7, noe som bidrar til økt smitteoverføring mellom
disse. Med bakgrunn i dette har vi fattet følgende vedtak:

Vedtak om avslag

Bjørøya AS gis avslag på søknad om biomasseutvidelse av lokalitet Nausttaren.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv § 10 Tilsyn og vedtak
§§ 5 og 7
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Vi har observert:
Det søkes om biomasseutvidelse av lokalitet 34477 Nausttaren i Osen kommune. Det søkes om
produksjon av laks, ørret og regnbueørret med en begrensning på 5460 tonn MTB. Lokaliteten er per
i dag godkjent for 3120 tonn.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv § 5 stiller krav om at etablering og utvidelse av
akvakulturanlegg skal være godkjent av Mattilsynet. Det samme gjelder ved annen vesentlig endring.
Dere søker om å utvide maksimalt tillatt biomasse fra 3120 tonn til 5460 tonn.

Mattilsynet har utarbeidet retningslinje for saksbehandling av etableringssøknader (Utgave 9, sist
endret 15.01.2019) (heretter kalt etableringsretningslinjen).

1. Vurdering av risiko for spredning av smitte

Det følger av forskriftens § 7 første ledd at godkjenning kan gis dersom etableringen og utvidelse av
akvakulturanlegget ikke innebærer en uakseptabel risiko for spredning av smitte. Det samme kravet
gjelder ved annen vesentlig endring.

Ifølge annet ledd skal avstand vektlegges i vurdering av smittefaren. I etableringsretningslinjen
står det følgende (s.18): «Det skal foretas en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte
akvakulturanlegg og dets omliggende miljø, jf. etableringsforskriftens § 7 annet ledd. I vurderingen av
smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annet akvakulturrelatert virksomhet
og til grupper av akvakulturanlegg. [..]. Det skal også legges vekt på hvilken art som oppdrettes,
driftsform og produksjonsomfang.»

Avstand til omkringliggende akvakulturanlegg og akvakulturrelatert virksomhet:
God dyrehelse oppnås blant annet ved å forebygge, overvåke og bekjempe smittsom sykdom
hos fisk og andre akvatiske dyr. Plassering av akvakulturanlegg i forhold til andre virksomheter
og omkringliggende miljø har avgjørende betydning for forebygging og bekjempelse av smittsom
sykdom.

Søknader om godkjenning av etablering og utvidelse av sjøbaserte matfiskanlegg for laksefisk
vurderes ut fra om de ligger utenfor eller innenfor koordinerte brakkleggingsgrupper. En koordinert
brakkleggingsgruppe er en gruppe av anlegg som praktiserer fire uker samtidig brakklegging i tråd
med korresponderende driftsplaner.

Mattilsynet anbefaler fem kilometer som minsteavstand mellom ulike koordinerte
brakkleggingsgrupper. Avstanden mellom matfiskanlegg innenfor en brakkleggingsgruppe kan være
mindre enn 5 km, og kan være kortere enn 2,5 km.

Nærmeste lokalitet, Nordre Stokkøy, ligger 5,2km unna Nausttaren i sør-vest retning.

Mattilsynet vurderer at avstandskravet til omkringliggende akvakulturanlegg som oppfylt

Avstand til viktig transportrute for akvakulturdyr:
I etableringsretningslinjen er anbefalt minsteavstand til farled for oppdrettslaks 1,5 km. Formålet med
anbefalt avstand til transportled for levende akvakulturdyr, er å sikre en viss avstand ved trafikk av
akvakulturdyr forbi et sjøanlegg.
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I følge informasjon innhentet via Baretswatch ligger lokaliteten 2,5km fra farled.

Mattilsynet vurderer at avstandskravet til omkringliggende akvakulturanlegg som oppfylt.

Avstand til viktige lakseførende vassdrag:
I etableringsretningslinjen er anbefalt minsteavstand til vassdrag med oppgang av anadrom fisk
2,5 km. Det foreligger en egen forskrift 22.06.2009 nr.961 om særskilte krav til akvakulturrelatert
virksomhet i / ved nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Denne forskriften er ikke relevant for
Nausttaren da det ikke er nasjonale laksefjorder eller - vassdrag i området der lokaliteten ligger

I følge søknaden ligger det heller ingen andre lakseførende vassdrag innenfor 5 km fra lokaliteten.

Mattilsynet har ikke grunn til å tro at utvidelse av den omsøkte lokaliteten vil innebære uakseptabel
smitterisiko for ville bestander av laksefisk i nærområdet.

Etablering av anlegg i grenseområdene mellom foreslåtte produksjonsområder:
Mattilsynet sendte brev til næringen 6. januar 2017 med informasjon om nye føringer for praktisering
av forebyggende tiltak for å bedre fiskehelse og fiskevelferd. Av brevet får det frem at ved
etablering av anlegg i grenseområdene mellom foreslåtte produksjonsområder at: «Nærings- og
fiskeridepartementets forslag om etablering av produksjonsområder er basert på at det skal være
minst mulig utveksling og smittespredning av lakselus mellom produksjonsområdene. Mattilsynet
legger til grunn at etablering av nye anlegg ved grensen mellom to produksjonsområder innebærer
en uakseptabel risiko for spredning av smitte dersom etableringen fører til økt utveksling av lakselus
mellom produksjonsområdene. Mattilsynet vil derfor avslå slike søknader».

Det at lokaliteten ligger så nær grensen til PO 7 vil kunne gi økt smitte av pankreassykdom (PD)
og lakselus mellom produksjonsområdene. Nausttaren ligger ca. 8 km sør for grensen mellom PO
6 og PO 7. Avstanden er målt i korteste sjøvei og selve lokaliteten ligger i Svesfjorden. Området
rundt grensen mellom PO 6 og PO 7 fungerer som en "branngate" mellom produksjonsområdene.
Hensikten er å redusere smittespredningen av PD og andre smittsomme sykdommer/parasitter.
Økningen i MTB utgjør nødvendigvis ikke en stor forskjell i seg selv, men det kommer på toppen av
en allerede høy smitteimport til PO 7.

Oppdrettsanlegg som er plassert tett opp til branngatene kan virke negativt på smitteoverføringen
fra et område med påvist PD til et område som er fri for PD. En viktig forutsetning for å kunne
hindre spredning av PD er at disse branngatene sikres og vedlikeholdes på en måte som gjør
at de kan fungere som gode barrierer mot smittespredning. I følge "Tiltaksplan for å bekjempe
pankreassykdom (PD) på fisk" innebærer dette at avstanden mellom oppdrettsrelatert aktivitet på
begge sider av branngatene er stor nok. Denne er ideelt sett minimum 30km. Avstandene her er
mindre og branngaten er derfor ikke ideell. Andre tiltak for å unngå smittespredning er derfor viktig,
og det vil på sikt være en fordel om branngaten styrkes.

PO 7 har allerede en høy smitteimport. Havforskningsinstituttet beskriver at PO 7 har nest høyest
beregnet smitteimport etter PO 4, og at importverdien er nesten dobbel av verdiene for områdene
3 og 6 som kommer på tredje og fjerde plass. Av den grunn har andre omsøkte lokaliteter i samme
område fått avslag. Et eksempel på dette er saksnummer 2020/188145 der Mattilsynet region midt
avslo søknad om etablering av lokalitet Skreiungen 20.05.2021.
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I søknad om etablering av lokalitet Drevflesa i Roan kommune, saksnummer 2016/138027,begrunner
dere søknaden med at branngaten rammer driften av lokalitetene i området. Her beskriver
dere at dere ønsker å være fleksible med tanke på PD-faren og branngaten som er opprettet. I
konklusjonen fra fylkeskommunen 07.02.2017 begrunnes tildeling av lokalitet Drevflesa med at det
øker sannsynligheten for at den frivillige ordningen med branngate ved Buholmsråsa vil bestå.

Med bakgrunn i ovennevnte vurderer Mattilsynet at lokalitet Nausttaren ikke er plassert tilstrekkelig
unna produksjonsgrensen. Den nåværende biomassen som lokaliteten er godkjent for kan bestå,
men en økt MTB vil kunne gi ytterligere risiko for smitteoverføring mellom produksjonsområdene.

Vurdering av smitterisiko med hensyn til lakselus:
Smittepresset av enkelte sykdommer og parasitter vil alltid kunne bli større i nærområder når
det etableres en lokalitet eller biomassen økes. Lakselus er parasitten som gir de antatt største
utfordringene for vill laksefisk i dagens oppdrettssituasjon på landsbasis. Akseptert forekomst av
parasitter er regulert i egen forskrift med hjemmel i matloven.

Vi har observert at luseoverskridelsene for de to siste utsettene har vært:

• 2 overskridelser av lusegrensen og 14 behandlinger i forrige utsett
• 1 luseoverskridelse og 14 behandlinger i utsett tidligere

Luseoverskridelsene viser til mangelfull kontroll over lusesituasjonen i perioden, men til tross for dette
har det blitt iverksatt tiltak og dere har holdt dere innenfor regelverkskravet etter en kort periode med
overskridelse. Lus vil også kunne smitte mellom produksjonsområdene og det er derfor ekstra viktig
at smittepresset holdes lavt.

Mattilsynet vurderer at utvidelse av lokaliteten ikke vil medføre så stor negativ påvirkning på de ville
bestandene av laksefisk i nærområdet at det bør vektlegges. Det vil være virksomhetens planer,
styring og aktive tiltak som er avgjørende for i hvilken grad risikoen holdes lav.

Naturmangfoldloven:
Mattilsynet vurderer ellers rutinemessig i hvilken grad eventuelle smittsomme sykdommer og
parasitter fra lokaliteten, kan representere en fare for det omgivende naturmiljøet og avveier ulike
hensyn, jf. lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Formålet med naturmangfoldloven er bærekraftig bruk og vern av naturen. Naturen skal gi grunnlag
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Bærekraftig bruk skal også
ivaretas gjennom offentlige myndigheters vedtak.

For at en biomasseutvidelse fra 3120 tonn til 5460 tonn ved lokalitet Nausttaren skal ha lite
innvirkning på de ville populasjonene av laksefisk må lokaliteten holde seg innenfor grenseverdiene
i forskrift om lakselusbekjempelse. Lokaliteten har hittil vist at de stort sett har kontroll på lakselus til
tross for et par overskridelser av lusegrensen i forrige utsett. Lokaliteten ligger inne i nærheten av
viktige lakseførende vassdrag (innenfor 5 km avstand fra lokaliteten).

Mattilsynet vurderer at dersom lusenivået på lokaliteten er innenfor grenseverdiene i forskrift om
lusebekjempelse vil etablering av den nye lokaliteten ikke medfører noen nevneverdig økt belastning
av lakselus på villfisk i området.
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Smittemessig vurdering av drift og helsekontroll:
Etableringsretningslinjen angir at ved behandling av søknad om utvidelse bør det legges vekt på
om driften på lokaliteten, med den mengde fisk som så langt har vært tillatt, har vært forsvarlig.
Særlig varsling om høy dødelighet, varsling ved mistanke om smittsom sykdom og gjennomføring
av helsekontroll, jfr. matloven § 6 og akvakulturdriftsforskriften vil være av interesse i vurderingen.
Forsvarlighetsvurderingen knyttes til de forhold som listes i etableringsforskriftens § 7.

Vi har sett at dere har rutiner for å varsle Mattilsynet i beredskaps- og varslingsplan. Dødeligheten på
forrige utsett regnes som lav.

Oppsummering:
Som nevnt ovenfor legger Mattilsynet til grunn at en biomasseutvidelse kan bidra til økt
smitteoverføring mellom PO 6 og PO 7 på grunn av lokalitetens plassering. Å øke belastningen på
branngaten innebærer uakseptabel risiko for spredning av smitte.

2. Vurdering av fiskevelferd

Det fremgår av etableringsforskriften § 7 femte ledd at den omsøkte akvakulturaktivitet skal kunne
ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av
egnet kvalitet. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og utstyr samt
dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata.

Strømmålinger:
Opplysning om strømbildet på lokaliteten er viktig for vurdering av fiskens levemiljø. Et godt levemiljø
for fisken er en forutsetning for å sikre god fiskehelse og velferd. Vannutskiftingsstrøm er spesielt
viktig for levemiljøet, da det er her fisken stort sett oppholder seg. Måling av spredningsstrøm og
bunnstrøm er viktig med tanke på lokalitetens bæreevne. En eventuell opphopning av sedimenter
under lokaliteten vil på sikt påvirke vannsøyla over bunnen og dermed fiskens levevilkår.

Dagens kunnskap indikerer, at det er økt risiko for dødelighet for nyutsatt smolt etter kort tids
eksponering for strømhastigheter over ca. 1,7 ganger fiskelengden pr. sekund. Korrigert for den
bremsende effekt av nota tilsvarer dette, at strømhastigheter større enn 2 ganger smoltlengden pr
sekund på lokaliteten kan være skadelig. Regnes en nyutsatt smolt til å ha en lengde på 20 cm (ca.
80 gram) tilsvarer dette strømhastigheter fra ca. 40 cm/s. Registrerte maksimale strømhastigheter
på 5 og 15 meters dyp er betydelig lavere enn dette (22 og 21 cm/s). Lokaliteten kan derfor brukes til
både smolt og større fisk.

Perioder med nullstrøm utover ½ time er ikke ønskelig, da nullstrøm medfører at vannet i merden
skiftes ut i et meget lavt tempo. Tilsvarende anses en andel nullstrøm på mer enn 10 % som ikke
akseptabelt ut fra hensynet til fiskens velferd. På 5, 15 og 20 meters dyp er kravene derfor oppfylt.

Mattilsynet vurderer at strømforholdene og vannutskiftingen på Nausttaren er god nok til å sikre
fisken et godt levemiljø. Likevel er det de faktiske erfaringene når anlegget kommer i drift som er
avgjørende for om og hvordan lokaliteten kan drives videre. Søker må sikre god nok dokumentasjon
for vurderingen av driften slik at en har et godt grunnlag for å vurdere eventuelle behov for
justeringer.
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Oksygen:
Oksygenforholdene i merden er helt avgjørende for god fiskevelferd. Oksygenmetning vurderes
som et viktig kriterium for god fiskehelse og fiskevelferd. Laksefisk er spesielt sårbar for lave
oksygennivåer. Måling av oksygennivå i utvalgte merder kan være et godt supplement til tetthets-
og biomassetall, ettersom lave oksygenverdier indikerer at fisketetthet og/eller biomasse kan være
for høy i den enkelte situasjonen. Problemer med oksygensvikt er erfaringsmessig størst ved
høy vanntemperatur og ved høy produksjon (maksimal biomasse på lokaliteten). Det forventes at
virksomheten overvåker oksygennivået og at det finnes beredskapstiltak ved uforsvarlige nivåer.

I henhold til strømrapporten er det lav prosent med nullstrøm og god vannutskiftning i hele vannsjiktet
hvor lokaliteten er tenkt plassert. Det er likevel viktig at virksomheten følger med på oksygennivået i
anlegget siden det er en nyetablering og ikke til alle risikoer er kartlagt tilstrekkelig før lokaliteten tas i
bruk.

Mattilsynet vurderer at lokalitetens beliggenhet og strømforhold sannsynliggjør god oksygentilgang
for fisken.

Omkringliggende geografi:
Lokalitetens beliggenhet har betydning for miljøet for fisken i merdene.

Mattilsynet vurderer at plasseringen av anlegget vil skape gode forhold for tilgang på frisk vannstrøm
og dermed gode levevilkår for oppdrett av laks.

Bunnforhold og topografi:
Opphoping av bunnsedimenter kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i merden. Risiko for slik
negativ innvirkning øker med redusert avstand mellom merd og sjøbunn. Anbefalt minsteavstand
mellom not og sjøbunn er i etableringsregningslinjen satt til 20 meter.

Mattilsynet vurderer at lokaliteten er egnet.

Sjøtemperatur:
Temperaturen i en merd er bestemt av oppdrettsanleggets beliggenhet, sammen med vær, strøm og
sesong.

Mattilsynet vurderer at målt sjøtemperaturer ved lokaliteten er normal for årstiden, og egnet for
oppdrett av laks.

Oppsummering:
Under henvisning til ovennevnte legger Mattilsynet til grunn at den omsøkte akvakulturaktivitet vil
ivareta artens krav til et godt levemiljø.

3. Beredskapsplan og internkontrollsystem

Etableringsforskriften § 7 fjerde ledd stiller krav om at: «Det skal foreligge et internkontrollsystem
som sannsynliggjør at kravet til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder
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beredskapsplan, risikobasert helsekontroll, opprettholdelse av god vannkvalitet og journalføring, kan
etterleves».

Etableringsretningslinjen angir at når det er søkt om utvidelse av et eksisterende anlegg, legger vi
vekt på erfaringer fra de siste års tilsyn med det aktuelle anlegget. Dersom denne erfaring tilsier at
søkeren har et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig
forsvarlig drift kan etterleves, gjør vi ikke ytterligere vurderinger av internkontrollen ved behandlingen
av søknaden.

Tilsendt beredskapsplan, beskrivelse av IKT-system og historikk fra tidligere utsett, er etter
Mattilsynet sin vurdering tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at krav til beredskap og smittehygienisk og
velferdsmessig forsvarlig drift kan etterleves.

4. Oppsummering

Etter dette har Mattilsynet kommet til at en utvidelse av biomassen på Nausttaren innebærer en
uakseptabel risiko for spredning av smitte. Dette på grunn av dens nære beliggenhet til grensen
mellom PO 6 og PO 7. Vi anser det som viktig å redusere sannsynligheten for at slike anlegg kan
fungere som en bro for smitteoverføring mellom produksjonsområdene.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

John Bjarne Falch
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
FISKERIDIREKTORATET, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
TRØNDELAG FYLKESKOMME REGIONAL UTVIKLING OG VEG STEINKJER, Postboks 2560,
7735 STEINKJER

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• Lov 19. jun. 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven )
• FOR 2008-06-17 nr 823: Forskrift 17. jun. 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg,

zoobutikker m.m (forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv )
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Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Kristina Innleggen Hope
Tlf: 22 40 00 00 / 22777983
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Avsender
Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
BJØRØYA AS
Havbruksparken, Storlavika 7
7770 FLATANGER

30. september 2021 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må du nevne:

• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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MOWI ASA 
Postboks 4102 Sandviken 
5835 BERGEN 

 

 
 
 
 
 
 

Vår ref 
2021/4385-6 

Arkiv nr 
 

Sakshandsamar 
Tormod Hjørungnes Engen 

Dato 
14.10.2021 

 
 
Løyve - Mowi ASA - Søknad om arealendring av akvakulturanlegg for 
laksefisk - Lokalitet Breidvika - Osen kommune - Trøndelag fylke 
 
Kystverket viser til Mowi ASA sin søknad datert 25.02.2021 om løyve til arealendring av 
akvakulturanlegg. Trøndelag fylkeskommune har 08.10.2021 og 31.05.2021 vidaresendt 
søknaden med tilhøyrande dokument til Kystverket for handsaming etter hamne- og 
farvasslova. 
Søknadar om akvakulturanlegg skal først handsamast av Statsforvaltaren, Mattilsynet og 
Kystverket etter sine regelverk. Deretter fattar fylkeskommunen eit samlevedtak med 
heimel i akvakulturlova. Anlegget kan ikkje etablerast før fylkeskommunen har gitt sitt 
endelege løyve etter akvakulturlova. 
 
Vedtaket i brevet her er fatta med heimel i «Lov om havner og farvann». 
 

Vedtak 
Med heimel i Lov om havner og farvann § 14, 3. ledd bokstav a) får Mowi ASA løyve 
til arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk på lokalitet Breidvika i Osen 
kommune, Trøndelag fylke, som omsøkt og i samsvar med vedlagt stempla kart. 
 
Vert samlevedtaket frå fylkeskommunen etter akvakulturlova trekt tilbake av 
Fiskeridirektoratet, jf. § 9 i akvakulturlova, laksetildelingsforskrifa § 38 eller etter § 18 i 
forskrift om akvakultur (andre fiskeartar), fell dette løyvet bort.  
 
Løyvet vert tildelt med følgjande vilkår, jf. hamne- og farvasslova § 16:  
 

1. Ein skal utføre tiltaket som omskrive i løyvet og vist på vedlagt godkjenningskart. 
 

2. I god tid før etablering av akvakulturanlegget skal tiltakshavar sende inn melding 
om arbeidet til efs@kartverket.no. Meldinga skal innehalde informasjonstekst, 
posisjonar for arbeidsområdet, tidspunkt for oppstart og forventa     ferdigstilling.  

mailto:efs@kartverket.no
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Meldinga må sendast til Efs i god tid for å kome med i neste utgiving av Efs. 
(sjå frist på https://www.kartverket.no/til-sjos/efs/innmelding-av-rettelser-til-
efs) 
 
Det er tiltakshavar sitt      ansvar å sjekke fristane. 

 
3. Når tiltaket er ferdigstilt, skal tiltakshavar sende inn melding om kartretting til 

Kartverket. Meldinga skal innehalde følgjande:   
 
a) dokumentasjon om tiltaket 'as-built', helst digitalt format (sosi, shape, gz). 
b) kart (i tenleg målestokk der tiltaket er nøyaktig innteikna) 
c) posisjonar i WGS-84 datum  

 
Informasjon om tiltaket sender ein til Kartverket via Rett i kartet Sjøkart eller til 
efs@kartverket.no . Kopi skal sendast til Kystverket post@kystverket.no (der ein 
viser til Kystverket sitt referansenummer).  
 
Meldinga vert handsama så fort som mogleg. For å sjå om tiltaket er handsama 
riktig, kan du følgje med på www.norgeskart.no. Vel kartlag sjøkart, eller 
elektroniske sjøkart.   
 
Merk at ikkje alle tiltak nødvendigvis vert publisert som kartrettingar i Efs, eller 
vert presentert i sin heilskap i kartet. Kartverket tek ei samla vurdering på 
grunnlag av målestokk, lesbarheit, anna nautisk informasjon i kartet og kor 
navigasjonskritisk presentasjonen av tiltaket er. Det er Kartverket som er offisielt 
sjøkartmynde og legg premissa for korleis tiltaket vert presentert i sjøkart. 
 
Om tiltaket seinare permanent vert fjerna skal informasjon om dette sendast til 
Kartverket via Rett i kartet Sjøkart. Kopi skal sendast til Kystverket til 
post@kystverket.no (der ein viser til Kystverket sitt referansenummer). 
 

4. Anlegget må forankrast/fortøyast forsvarleg slik at det ikkje driv av og kjem til fare 
for den ålmenne ferdsle. Forankringstaua skal vere nedsenka og festa på ein slik 
måte at dei ikkje under noko omstende flyt opp til overflata.  

 
5. Merking skal skje i samsvar med forskrift av 19.01.2012 nr. 1329 om farvannsskilt 

og navigasjonsinnretninger  § 5 andre ledd, og vedlegg 2 til forskrifta – Merking av 
akvakulturanlegg. Anlegget skal merkast med AIS. Tiltakshavar søker Kystverket 
om separat løyve til AIS navigasjonsinnretning etter § 10 i hamne- og farvasslova. 
Søknadskjema finn ein som vedlegg 4 til dette løyvet. 

 
6. Ein må sjå til at tiltaket til ein kvar tid har forsvarleg vedlikehald. 
 
7. Tiltakshavar skal omgåande syte for at alle element som losnar frå 

akvakulturanlegget inkludert forankringstau som flyt opp, vert festa forsvarleg på rett 
stad eller fjerna. Dersom det straks ikkje let seg gjere å feste eller fjerne lause 
og/eller drivande element, pliktar tiltakshavar følgjande: Å melde frå til NAVCO 
telefonvakt 22 42 23 31 (vakt heile døgnet). 

https://rettikartet.no/app/sjo?_ga=2.69280656.1801068305.1620279993-1168570573.1618919394
mailto:efs@kartverket.no
mailto:post@kystverket.no
http://www.norgeskart.no/
https://rettikartet.no/app/sjo?_ga=2.69280656.1801068305.1620279993-1168570573.1618919394
mailto:post@kystverket.no
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19930115-0082.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19930115-0082.html
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8. Når fortøyingar og anker vert lagt ut skal eksisterande installasjonar som kablar, 

røyr, leidningar og liknande sikrast, til dømes ved at dykkarar deltek under arbeidet. 
Eigarar av aktuelle installasjonar skal ha høve til å delta ved utlegging av anlegget. 

 
9. Eit kvart ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket kviler på 

søkjaren. 
 
10. Dersom vedtaket vert påklaga (gjeld og klage frå andre enn søkaren) kan ein sette 

krav om at arbeidet ikkje kan starte opp eller at det vert stoppa til klagesaka 
endeleg er avgjort. 

 
11. Ved permanent opphøyr av drift/konsesjon på ein lokalitet skal ein syte for 

fullstendig opprydding og fjerning av installasjonar over og under vatn. Fullstendig 
opprydding skal vere fullført seinast 6 månadar etter opphøyr. Melding om dette 
skal sendast Efs/Kartverket sjødivisjonen, Pb 60, 4001 Stavanger 
(efs@kartverket.no). Kopi av melding skal til Kystverket, Pb 1502, 6025 Ålesund 
(post@kystverket.no). 
 

Dette vedtaket frå Kystverket etter hamne- og farvasslova vert no sendt fylkeskommunen 
som grunnlag for eit samla vedtak etter akvakulturlova. Den samordna handsaminga får 
betydning for klagefristen, sjå meir detaljert om dette under avsnitt 5 Klage mv. 
 
1 Bakgrunn for saka 
Tiltakshavar søker om å utvide eksisterande anlegg på lokaliteten for å betre driftsvilkår og 
fiskevelferd ved anlegget. Søknaden medfører ikkje noko endring i biomasse. Anlegget er 
vist på vedlagt godkjenningskart og den nye fortøyingsrama vil måle omlag 680 x 220 
meter.   

 
2 Aktuelt regelverk 
Omsøkt tiltak kjem inn under hamne- og farvasslova § 14 som seier at tiltak som kan 
påverke tryggleik, ferdsle eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvatnet ikkje kan 
etablerast utan løyve. I vurderinga om ein skal gje løyve skal ein og legge vekt på omsyna i 
formålsparagrafen (§1) om sikker og miljøvenleg bruk og drift av hamn og farvatn samt 
omsynet til eit konkurransedyktig næringsliv.  
Det er Kystverket som har mynde til å avgjere søknaden, jf. § 14, 3. ledd bokstav a) og 
Samferdselsdepartementet si delegering av mynde til Kystverket.  
Løyvet kan ikkje vere i strid med vedtekne arealplanar etter plan- og bygningslova, jf. 
hamne- og farvasslova § 14, 4. ledd. Er omsøkt tiltak i strid med slik plan må plan- og 
bygningsmynde, normalt kommunen, ha gitt dispensasjon frå planen. 
Kystverket har og plikt til å følge reglane for sakshandsaming knytt til naturmangfaldlova. 
Denne lova skal sikre at naturmangfaldet vert vurdert ved utøving av mynde som røyver 
ved naturen. Tiltaket vert og vurdert opp mot § 12 i vassforskrifta for å sjå om det får 
konsekvens for miljømåla i den tilhøyrande vassførekomst. 
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3 Kystverket si vurdering av saka 
I vurderinga om ein skal gje løyve til omsøkt plassering må ein vege dei ulike omsyna i 
saka mot kvarandre. Kva for nokre omsyn ein skal legge vekt på og kor stor vekt dei skal få 
må ein vurdere mellom anna i lys av føremålet med den aktuelle føresegna. Tilsvarande 
gjeld for eventuelle vilkår til løyvet. Omsynet til søkar talar for å gje løyve og vil verte 
vektlagt. For søkjar er det av interesse å sikre ei formålstenleg drift ved anlegget. Andre 
omsyn det særskilt vert lagt vekt på er omsyna til den generelle ferdsle. 
 
Etter Kystverket si meining vil omsøkt akvakulturanlegg ikkje få vesentlege konsekvensar 
for ferdsla. I forhold til det gamle anlegget vert det nye likevel liggande nærmare trafikken i 
hovudleia i Osenfjorden. For å auke tryggleiken til både oppdrettsanlegget og 
skipstrafikken i farvatnet vil det difor vere formålstenleg med AIS-merking av nordre hjørne 
av anlegget. Sjå vilkår 5 i dette løyvet.  
 
Ein føreset at kablar og fortøyingar ikkje er til hinder for ferdsla og at bruken ikkje krenkjer 
naboeigedom og retten til tilflott eller tilsvarande rettar for andre rettshavarar.  
 
Vurdering etter §§ 8-12 i naturmangfaldlova.  
Med bakgrunn i den kunnskap Kystverket har om naturverdiane på lokaliteten og 
tilgrensande område, kan vi ikkje sjå at omsøkt oppdrettsanlegg med fortøyingar vil få 
særskild innverknad på marin og terrestrisk natur og artar av særskild verdfull, truga og 
sårbar karakter.  
 
Vurdering etter § 12 i vassforskrifta 
Med den kunnskap Kystverket har om tiltaket sin karakter kan vi ikkje sjå at tiltaket vil føre 
til at miljømåla for tilhøyrande vassførekomst ikkje vert nådd eller at miljøtilstanden i 
vassførekomsten vert forringa.   
 
4 Konklusjon 
På bakgrunn av vurderinga over kjem vi til at vi kan gje løyve til søknaden om arealendring 
av akvakulturanlegg på lokaliteten, men for auke tryggleiken vert tiltakshavar pålagt AIS-
merking av anlegget sitt nordre hjørne. Søknadskjema ligg vedlagt. Det framgår av hamne- 
og farvasslova § 16 siste ledd at løyvet fell bort om tiltaket ikkje er sett i gong seinast tre år 
etter at løyvet vart gitt. Det same gjeld om arbeidet med tiltaket vert innstilt i meir enn to år. 
Kystverket kan forlenge fristen éin gong med inntil tre år. Vedtaket med vilkåra finn du 
framme i dette brevet. 

 
5 Rett til å klage  
Dette er eit enkeltvedtak som søkar og andre med rettsleg klageinteresse kan påklage 
innan 3 – tre - veker etter at samla vedtak frå fylkeskommunen er kome fram.  
Søkar eller andre med rettsleg klageinteresse står likevel fritt til å klage på Kystverket sitt 
vedtak før fylkeskommunen har sendt ut det samla vedtaket. Sjå orientering om 
klageadgang. 
Klageadgang må vere nytta før ein reiser søksmål om vedtaket si gyldigheit eller krav om 
erstatning som følgje av vedtaket, jf. forvaltningslova sin § 27b. Ein kan likevel sette fram 
søksmål når det er gått seks månadar frå klagen første gong vart framsett og det ikkje 
skuldast forsøming frå klagaren si side at avgjersla frå klagemynde ikkje føreligg. 
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Vi presiserer at saka berre er vurdert med omsyn til reglane i Lov om havner og farvann og 
ikkje til anna lov- og regelverk.  
Lov om havner og farvann regulerer ikkje nabo- eller eigedomstilhøve som då ikkje vert 
vurdert i saka. Kystverket føreset likevel at bruken ikkje krenker naboeigedom, tilflottsrettar 
eller liknande rettar for andre. Søkjaren er sjølv ansvarleg for å innhente naudsynt 
samtykke frå grunneigarar og eventuelle rettshavarar. Kystverket har ikkje ansvar for å 
følgje opp dette. Privatrettslege tvistar mellom partane vert avgjort anten gjennom avtale 
eller av domstolane.  
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tormod Hjørungnes Engen 

avdelingsleiar rådgivar 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
TRØNDELAG 
FYLKESKOMMUNE 

Fylkets hus Postboks 
2560 

7735 STEINKJER 

Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

 
 

 
Vedlegg: 

1 Godkjenningskart - Lokalitet Breidvika - Osen kommune 
2 Vedlegg 2 - Merking av akvakulturanlegg 
3 Orientering om klageadgang 
4 AIS navigasjonsinnretning - søknadskjema 
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Vedlegg 2 – Merking av akvakulturanlegg 

1. Innledning 

For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik 
at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. 

Vedlegget beskriver hvordan merking av akvakulturanlegg i sjø skal utføres. 

Eieren eller den som er ansvarlig for et akvakulturanlegg skal sørge for at det til 
enhver tid er forskriftsmessig merket, og at merkingen ellers er i samsvar med eventuelle 
spesielle vilkår som fremgår av tillatelsen til å etablere dette. 

Merking av anlegg for havbeite, dvs. akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i 
form av bunnkultur uten at akvakulturdyrene blir holdt i fangenskap, omfattes ikke av 
vedlegget. Det vises til at fylkeskommunen kan pålegge og godkjenne merking av anlegg 
for havbeite, jf. forskrift 28. august 2003 nr. 1110 om tildeling og drift ved 
havbeiteverksemd § 29. 

2. Generelt 

2.1 Søknad og tillatelse 

Etablering av akvakulturanlegg krever tillatelse fra Kystverket etter havne- og 
farvannsloven § 27 og forskrift 3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse 
fra Kystverket. 

Merking av akvakulturanlegg skal skje i samsvar med dette vedlegget til forskrift om 
farvannsskilt og navigasjonsinnretninger (jf. § 5). Det kreves ikke egen tillatelse for 
etablering av navigasjonsinnretninger (IALA spesialmerke) med unntak for radarsvarer 
(racon) og AIS navigasjonsinnretning. 

2.2 Forskrifter og standarder 

Merking av akvakulturanlegg i sjø etter dette vedlegget må sees i sammenheng 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og standarder på området, herunder også 
International Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Association (IALA) 
anbefalinger og veiledninger. 

2.3 Opphør av drift på lokalitet 

Ved opphør av drift på lokalitet enten ved flytting, nedlegging eller på annen måte 
skal anlegg eller gjenværende deler av anlegg være merket så lenge de fortsatt kan 
utgjøre en fare for sjøverts ferdsel. 

3. Merking 

3.1 Merking av ytterpunkt 

Ytterpunkt på et akvakulturanlegg skal merkes med IALA spesialmerke med en 
utforming slik det går frem av pkt. 3.3 under. 

Avstanden mellom ytterpunkt som er merket skal være 200 meter eller mindre. 

https://lovdata.no/forskrift/2003-08-28-1110
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-03-1449


Som ytterpunkter regnes de punkter der anleggets forankringer eller fortøyninger er 
festet, eller et punkt hvor tau, wire, kjetting eller lignende som del av anleggets forankring 
eller fortøyning har en slik dybde at det ikke er til hinder for sjøtrafikken og ikke kan 
skade eller skades av denne. Ytterpunkt er hjørnepunkt og punkter mellom 
hjørnepunktene. 

3.2 Bøyer til forankring eller fortøyning mv. 

Bøyer til forankring eller fortøyning av et akvakulturanlegg skal ha gul farge som for 
et IALA spesialmerke. 

Bøyer til forankring eller fortøyning av et akvakulturanlegg kan benyttes til samtidig 
å merke ytterpunkt på anlegget. 

3.3 IALA-spesialmerke 

For IALA-spesialmerke som anvendes til formål etter dette vedlegget gjelder krav til 
utrustning som følger: 

3.3.1 Overflatefarge 

Gul overflatefarge skal være innenfor de verdier som er angitt med 
hjørnekoordinater i henhold til CIE (International Commission on Illumination) standard 
kromatiske diagram i tabellen under. 

 
Tabell 5. Fargekoordinater for vanlig overflatefarge i dagslys 
 

1 2 3 4  
x Y x y x y x 

Gul 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 

Standardfargene RAL 1023 TRAFIKKGUL og NCS S 1080-Y GUL møter kravet til 
gul overflatefarge. 

3.3.2 Dagslysfluoriserende gul refleks 

Spesialmerket skal ha panel med dagslysfluoriserende gul skiltfolie. 

Retrorefleksjonskoeffisient, luminansfaktorer og fargekoordinater for 
dagslysfluoriserende gul skiltfolie skal møte krav som fremgår av Håndbok R310 
Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav – Del 1 Trafikkskilt (Vegdirektoratet). 

3.3.3 Lyssignal 

Spesialmerket skal gi et lyssignal med følgende egenskaper: 

- Farge: Gul 
- Karakter (benevnelse): Oc Y 2s 
- Periode: 2 sekunder med 1,25 sekund lys / 0,75 sekund mørke (arbeidssyklus 62,5 %) 
- Lysvidde: 3 nautiske mil 
- Tilgjengelighet: 99,8 % beregnet over en kontinuerlig periode på 3 år 
- Lyssignal skal være synkronisert. 



Ved beregning av lysintensitet for å møte kravet til lysvidde skal IALA anbefalinger 
følges. Det skal forutsettes at atmosfærisk transmisjonsfaktor, TM = 0,74 (meteorologisk 
sikt 10 nautiske mil). 

Kystverket kan i særlige tilfeller gi unntak fra kravet om lysvidde og kravet om 
synkronisering. Dette forutsetter en nærmere vurdering med hensyn til sikkerhet og 
fremkommelighet for sjøfarende, og andre relevante forhold. 

Lyssignal skal normalt tennes og slukkes når det omgivende lysnivået er på 
henholdsvis 50–100 lux og 150–200 lux. 

3.3.4 Radarreflektor 

Spesialmerket skal ha en radarreflektor med et radartverrsnitt på minst 7,5m² i X-
båndet og 0,5m² i S-båndet. 

Radarreflektoren bør monteres så høyt som praktisk mulig på spesialmerket. 

3.4 Annen merking 

I tillegg kan akvakulturanlegget merkes med: 

3.4.1 Indirekte lys (flomlys) 

Et akvakulturanlegg kan være lyssatt for arbeid i mørke eller annet formål, og slik at 
det samtidig er synlig for sjøfarende. 

Indirekte lys bør gi et midlere luminansnivå på akvakulturanlegget på 2 cd/m² ved 
lyse omgivelser og 1 cd/m² ved mørke omgivelser. 

Når et akvakulturanlegg er indirekte belyst bør dets lokalitetsnummer og navnet på 
den eller de som innehar tillatelse på lokaliteten belyses særskilt. 

Lys på akvakulturanlegg skal ikke være til sjenanse for eller blende sjøfarende. 

3.4.2 Radarsvarer (racon) 

Et akvakulturanlegg kan bli utrustet med radarsvarer (racon) for å sikre at dette kan 
oppdages eller er synlig der hvor lyssignal ikke anses å være tilstrekkelig, og det er 
hensiktsmessig å bruke radar for identifikasjon. 

Radarsvarer (racon) skal kunne svare marine radarer i 3- og 10-cm 
frekvensbåndene. 

I 10-cm frekvensbåndet gjelder dette kravet ikke for NT (New Technology) radar. 

Etablering av radarsvarer (racon) krever særskilt tillatelse fra Kystverket. 

3.4.3 AIS (Automatic Identification System) navigasjonsinnretning 

Et akvakulturanlegg kan bli utrustet med AIS navigasjonsinnretning for å sikre at 
dette kan oppdages eller er synlig der hvor lyssignal ikke anses å være tilstrekkelig, og 
det er hensiktsmessig å bruke AIS for identifikasjon. 

Etablering av AIS navigasjonsinnretning krever særskilt tillatelse fra Kystverket. Det 
krever også radiolisens samt identitet utstedt av Telenor Maritim Radio. 



3.5 Anvisning til utførelse av IALA spesialmerke mv. 

3.5.1 Montering av utstyr 

Utstyret bør monteres på en 1,75–2 meter høy mast eller lignende. 

Montasjen bør være i følgende rekkefølge ovenfra og ned: 

- lyssignal 
- radarreflektor 
- reflekspanel. 

3.5.2 Bære- og støttekonstruksjoner 

Bære- og støttekonstruksjon bør tilfredsstille krav til oppsettingsutstyr etter Håndbok 
R310 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav – Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet), 
så langt disse er anvendelige. 

 
Eksempler på merking av akvakulturanlegg 
 
Figur 3. Flytende akvakulturanlegg i sjø – oversikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figur 4. Flytende akvakulturanlegg i sjø – IALA spesialmerke 

 

0 Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1813 (i kraft 1 jan 2015). 

 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-12-19-1813


ORIENTERING OM KLAGEADGANG       

KLAGEORGAN 
Ein kan påklage enkeltvedtak fatta av Kystverket til Samferdselsdepartementet, jf. forvaltningslova § 
28.  

Klagen skal sendast til Kystverket med e-post til post@kystverket.no eller med post til Kystverket, 
Postboks 1502, 6025 ÅLESUND. 

KLAGEFRIST 
Klagefristen er 3 veker frå den dag dette brevet kom fram, jf. forvaltningslova § 29. Det er tilstrekkeleg 
at klagen er postlagt innan fristen sitt utløp. Kjem klagen for seint kan Kystverket sjå bort frå klagen. 
Ein kan søke om forlenga frist, men lyt då grunngje årsaka til dette, jf. forvaltningslova §§ 29 og 31.  

KLAGENS INNHALD 
Klagen må innehalde følgjande, jf. forvaltningslova § 32: 

- kva for eit vedtak det vert klaga over 
- den eller dei endringar som ein ynskjer 
- eventuelle andre opplysningar som kan ha betydning for vurderinga av klagen 

I tillegg bør ein nemne dei årsaker klagen støttar seg til. Klagen må vere signert. 

UTSETTING AV GJENNOMFØRING AV VEDTAKET 
Sjølv om det er klageadgang på eit vedtak, kan vedtaket vanlegvis verte gjennomført straks. 
Førsteinstansen, klageinstansen eller anna overordna organ kan bestemme at vedtaket likevel ikkje 
kan verte iverksett før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningslova § 42. Ein kan søke 
om å få utsatt gjennomføringa av eit vedtak til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. 
forvaltningslova § 42. Grunngjeven søknad sender ein til den etat som er førsteinstans for vedtaket. Ei 
avgjersle om oppsettjande verknad kan ikke verte påklaga. 

RETTEN TIL Å SJÅ SAKSDOKUMENTA OG TIL Å KREVJE VEGLEIING 
Med nokre avgrensa tilfelle har ein part rett til å sjå dokumenta i saka, jf. forvaltningslova §§ 18 og 19. 
Parten må i tilfelle ta kontakt med Kystverket. Ein vil då få nærmere vegleiing om adgangen til å klage, 
om fremgangsmåten og reglane i sakshandsaminga.  

KOSTNADAR VED KLAGESAKA 
Ein part kan krevje dekning for vesentlege kostnadar i samband med klagesaka, jf. forvaltningslova § 
36. Føresetnaden er då vanlegvis at det organet som traff det opphavelege vedtaket har gjort ein feil 
slik at vedtaket vert endra.  

Ein kan og søke om å få dekt utgifter til naudsynt advokathjelp etter reglane om fritt rettsråd. Vanlegvis 
gjeld visse inntekts- og formuesgrenser. Klageinstansen eller parten sin advokat kan gje nærmere 
opplysning om dette.  

KLAGE TIL SIVILOMBUDSMANNEN 
Meiner ein seg utsatt for urett frå den offentlege forvaltninga, kan ein klage til Stortinget sin 
ombudsmann for forvaltninga (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikkje sjølv endre 
vedtaket, men kan gje si vurdering av korleis den offentlege forvaltninga har handsama saka og om 
det er gjort eventuelle feil eller forsøming. 

mailto:post@kystverket.no


 

AIS navigasjonsinnretning – søknadsskjema  
(teknisk info)  
 
 
 

Søker 
Navn på kontaktperson   
Firma   
Adresse   
- Fasttelefon   
- Mobiltelefon   
- E-postadresse   
Anleggsnavn og –nummer 
(eks. akvakulturregister) 

  

 AIS melding (utdrag) Spesifiseres 
Parameter Verdier Kommentar / beskrivelse 
Maritime Mobile Service 
Identity (MMSI) 

 Blir tildelt av Kystverket, 
forutsatt at kriterier for aksept 
av søknad er tilfredsstilt.  

Type 
AIS navigasjonsinnretning (1) 

IALA spesialmerke “Code 30” 
(eksempelvis) 

Se ITU-R M.1371-5 TABLE 74 

Navn på 
AIS navigasjonsinnretning 

 I alt opp til 34 tegn  
(ihht KYV retningslinjer) 

Dimensjon / 
Referanse for posisjon 

A = 1 
B = 1 
C = 1 
D = 1 

Primært utgangspunkt  

Posisjonsbestemmelse av AIS 
navigasjonsinnretning 

 0 = Udefinert (standard 
utgangsverdi) 
1 = GPS 
2 = GLONASS 
3 = Combined GPS/GLONASS 
8 = Galileo 
15 = internal GNSS 
Se ITU-R M.1371-5 for 
komplett liste 

”Flagg” for AIS 
navigasjonsinnretning 

 Skal være reell / fysisk, dvs. 
ikke virtuell, flagg = 0 
Se IALA A-126 

Status AIS 
navigasjonsinnretning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppgi statusindikatorer som 
er relevant for innretningen. 
Eksempel: lys på/av, feil på lys. 
Se IALA A-126 (side 16)/ 
ITU-R M.1371-5 



 Korresponderende informasjon  
Tildelt posisjon  Posisjonen hvor AIS 

navigasjonsinnretningen vil bli 
satt ut, skal samsvare med 
posisjon i kart, skal oppgis i 
WGS84 datum (grader og 
desimalminutt, tre desimaler) 

Prosess for utsetting  Indiker hvordan og hvem som 
vil sette ut innretningen 

Ute av posisjon terskel 
(flytende installasjoner) 

 Oppgi ute av posisjon terskel i 
meter. Viktig for flytende 
innretninger som har en 
naturlig driftsirkel, når utenfor 
denne sirkelen skal 
innretningen gi alarm. 
Landfaste installasjoner 
trenger ikke oppgi dette.  
Se IALA A-126 

Tilgangsmodus til 
AIS ”nettverket” 

 Tilgangsmodus skal være 
RATDMA.  

Dato for CE godkjenning  Oppgi dato for godkjennelse i 
henhold til IEC 62320-2:2016  

 Andre AIS meldinger  
De ulike meldinger listes her (6, 7, 8, 12, 13, 14, 25) (ikke særlig relevant for 

ordinære 
navigasjonsinnretninger uten 
tilleggsensorer) 

 Sendeplan - AIS melding 21  Pluss for øvrige meldinger 
Rapporteringsintervall per 
kanal 

3 min Melding 21 skal sendes ut 
minimum hvert 3dje minutt på 
kanal a og b, med ca. 
4 sekunder tidsforskjell  
(Mode B). 

 AIS navigasjonsinnretning – 
fysiske egenskaper 

 

Type  
navigasjonsinnretning (2) 

3 Skal være ”AtoN Type 3” 
Se IEC 62320-2:2016 

Utgangseffekt  (Standard verdi 12,5 W.) 
Energikilde  Oppgi energikilde: Nett, 

solcelle eller annen. 
Mottager tilgjengelighet  Oppgi ”på”-tid for mottager. 
UTC synkronisering  Oppgi metode (skal være 

direkte eller indirekte)  
 
 
 
Versjon: 01/2019
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NAMSOS KOMMUNE 
 
Stavarvegen 2 
7856 JØA 
 
    

 

Konsekvenser ved en eventuell endring av 110-regionen til Namdal 110 - 
behov for samordnet prosess 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til brev av 22.10.2021 med vedlegg, der 
ordfører i Namsos kommune på vegne av 16 kommuner anmoder om en felles virksomhetsoverdragelse 
av Namdal 110-sentral til Midt-Norge 110-sentral IKS i forbindelse med implementeringen av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy. Videre viser DSB til brev av 06.10.2021 med beskrivelse av konsekvenser 
av endring av 110-regionen. 
 
DSB har i behandling av saken hatt dialog med de sentrale involverte partene. Partene har gjennom 
møter med DSB og i brevs form kommunisert sine ståsted og derigjennom belyst saken bredt. DSB har 
vektlagt forhold som vil bidra til en god helhetlig prosess for gjennomføring av endringene i henhold til 
DSBs vedtak om nye 110-regioner datert 15.03.2016.  
 
En overføring av kommunene Stjørdal og Meråker fra Namdal 110-sentral til Midt-Norge 110-sentral 
IKS fra 01.01.2022, vil medføre negative konsekvenser for driften av 110-sentralen i Namsos i tiden 
fram til de resterende kommunene kan overføres ny sentral. Det har i behandling av saken fremkommet 
opplysninger om at også andre kommuner ønsker brannsamarbeid og en slik snarlig overføring til Midt-
Norge 110-sentral IKS. I møte 02.11.2021 med blant annet ordfører i Namsos ble det fra flere utrykt 
sterk bekymring rundt om det ville være mulig å opprettholde forsvarlig drift ved Namdal 110-sentral og 
at man vurderte å legge ned virksomheten gitt det bilde som nå tegnet seg. Dersom en slik situasjon 
oppstår vil Midt-Norge 110-sentral IKS tvinges til å ta imot samtlige kommuner uten tilfredsstillende 
forberedelser. En slik situasjon ønsker en å unngå av hensyn til den helhetlige beredskapen i regionen og 
for å sikre en god prosess for de ansatte i Namdalen 110-sentral. I møtet 02.11.2021 ble det også opplyst 
at en kontrollert og tilfredsstillende forberedt virksomhetsoverdragelse til Midt-Norge 110-sentral IKS 
vil kunne gjennomføres innen 01.10.2022.  
 
DSB har også fått informasjon om at representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS 03.11.2021 
fattet et vedtak der de anbefaler at Trondheim kommune og styret i 110 sentralen i samarbeid med 
Namsos kommune arbeider for en virksomhetsoverdragelse og dermed en felles sentral for Trøndelag i 
Trondheim. Det forutsettes at dette gjennomføres så snart som praktisk mulig, og senest innen 
01.10.2022.  
 
Med bakgrunn i korrespondansen og dialog med partene vil DSB sende varsel om vedtak som innebærer 
at Namdal 110-sentral avvikles og at alle kommunene tilknyttet sentralen samlet overføres til Midt-
Norge 110-sentral IKS innen 01.10.2022.  
 
Med bakgrunn i sakens opplysninger vil DSB ikke fatte vedtak i henhold til forespørselen fra 
Værnesregionen brann og redningstjeneste om separat overføring av Stjørdal og Meråker til 110-
sentralen i Trondheim fra 01.01.2022.  
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DSB anmoder at partene igangsetter arbeidet med sammenslåing av 110-sentralene og etablering av en 
110-region i Trøndelag.  
 
DSB vil fatte vedtak om en samlet prosess for sammenslåing av 110-sentralene innen 01.10.2022 og et 
varsel om dette vil bli sendt ut om kort tid. 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Forebygging og sikkerhet (FSI) 
 
 
Johan Marius Ly Dag Rune Omland 
avdelingsdirektør Seksjonssjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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OSEN KOMMUNE Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
LEVANGER KOMMUNE Postboks 130 7601 LEVANGER 
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SELBU KOMMUNE Gjelbakken 15 7580 SELBU 
STEINKJER KOMMUNE Postboks 2530 7729 STEINKJER 
MERÅKER KOMMUNE Rådhusgata 7 7530 MERÅKER 
STJØRDAL KOMMUNE Postboks 133 7501 STJØRDAL 
FROSTA KOMMUNE Fånesvegen 1 7633 FROSTA 
VERDAL KOMMUNE Postboks 24 7651 VERDAL 
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Alle kommuner 
   
   
   

Ansvarlig advokat: Hakon Huus-Hansen 
Deres referanse:    

  
Dato: 08.11.2021 
 

Kommunene er fortsatt innkrevingsmyndighet (namsmyndighet) for kommunale 
skatte- og avgiftskrav 

 

Ved endringer i skattebetalingsloven som trådte i kraft 1. november 2020, ble innkrevingsmyndigheten 
for statlige skatte- og avgiftskrav overført fra kommunene til skattekontorene. Det vises til 
skattebetalingsloven (LOV-2005-06-17-67) § 2-1 om innkrevingsmyndighet og til § 1-1 som regner opp de 
kravstypene loven regulerer. 
 
For kommunale krav som er hjemlet i særlovgivningen, er innkrevingsmyndigheten fortsatt lagt til 
kommunene (myndigheten benevnes i noen sammenhenger særnamsmyndighet).  
 
Kommunal innkrevingsmyndighet omfatter i dag følgende kravstyper: 
 
1. Eiendomsskatt, jf eiendomsskatteloven (LOV-1975-06-06-29) § 27 

2. Vann- og kloakkavgift, jf vass- og kloakkanleggslova (L16.03.2012 nr. 12) § 6 

3. Feiegebyr, jf brann- og eksplosjonsvernloven (LOV-2002-14-06-20) § 28 

4. Avfallsgebyr for husholdninger, jf forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6) § 34 siste ledd  

5. Parkeringsavgift, jf vegtrafikkloven (LOV-1965-06-18-4) § 31a andre ledd  jf § 38etter lov av etter lov  

6. Tilleggsavgift til piggdekkgebyr, jf piggdekkforskriften (FOR-1999-05-07-437) §§ 8 og 9 jf 
vegtrafikkloven § 38 

Bestemmelsene er bygget opp etter samme mønster. De legger innkrevingsmyndigheten til «kommunen» 
og sier at innkrevingen skal gjennomføres etter reglene i skattebetalingsloven. Se som eksempel 
eiendomsskatteloven § 27: 
 

Forfalt eigedomsskatt er sikra med lovpant i eigedomen etter pantelova § 6-1. Kravet er også 
tvangsgrunnlag for utlegg. Eigedomsskatten kan krevjast inn av kommunen etter reglane for 
innkrevjing av skatt 

 
Ved at myndigheten er lagt til «kommunen» er det kommunen selv som bestemmer hvor i organisasjonen 
innkrevingsmyndigheten skal plasseres. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-02-08-2/%C2%A76-1
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Henvisningen til «reglane for innkrevjing av skatt» er en henvisning til skattebetalingsloven og innebærer 
at kommunene har alle lovens virkemidler til disposisjon. Se i denne forbindelse forarbeidene til 
lovendringen, Prop.1 LS (2019-2020) Skatter, avgift og toll 2020 side 205: 
 

«Departementet foreslår å endre vegtrafikkloven § 38 annet ledd, eigedomsskattelova § 27, 
brann- og eksplosjonsvernloven § 28 fjerde ledd og vass- og avløpsanleggslova § 6, slik at den 
særnamsmyndighet og motregningsadgang som disse bestemmelsene legger til 
skatteoppkreveren fremdeles kan utøves av kommunen. Det er ikke behov for endring i 
forurensingsloven § 34 femte ledd, da kommunens adgang til å tvangsinnkreve gebyr som nevnt i 
bestemmelsen, videreføres gjennom en henvisning til eigedomsskattelova § 27. Forslag til ny 
lovtekst foreslås tilpasset ved at kravet om at skatteoppkreveren skal forestå innkrevingen tas ut 
av de aktuelle bestemmelsene.»  

 
Kommunene kan følgelig for sine krav selv avholde forretning for utleggspant og beslutte utleggstrekk i 
lønn mv etter skattebetalingsloven §§ 14-2 til 14-5.  
 
Kommunene har utvidet motregningsadgang for sine skatte- og avgiftskrav 
Ved at skattebetalingsloven er gitt generell anvendelse har kommunene også utvidet motregningsadgang 
for sine krav. Det vil si at kommunene kan motregne sine krav etter de foran nevnte bestemmelsene i 
ethvert krav på skatt eller avgift som skyldneren måtte ha til gode mot det offentlige, jf 
skattebetalingsloven § 13-1 jf § 1-1 (2). 
 
Interkommunalt samarbeid 
Kommuner kan samarbeide om kommunale innkrevingsoppgaver, herunder utøvelse av namsmyndighet. 
Dette gjøres i en viss utstrekning, hovedsakelig i form av vertskommunesamarbeid. 
 

  

Med vennlig hilsen 

  
Hakon Huus-Hansen 
advokat  

Telefon:  41 56 57 90 
E-post: Hakon.Huus-Hansen@ks.no 
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ORIENTERING OM KOMMUNENES MYNDIGHET TIL Å KREVE INN KOMMUNALE SKATTE- OG AVGIFTSKRAV
 
Vedlagt følger en orientering om rettsgrunnlaget for kommunenes innkrevingsmyndighet 
(særnamskompetanse). Bakgrunnen for utsendelsen er flere henvendelser fra kommuner som har 
opplevd at det blir stilt spørsmål ved deres myndighet til å kreve inn kommunale skatte- og avgiftskrav. 
 
Orienteringen bes sendt økonomiavdelingen i kommunen.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Kjersti Benum
advokatsekretær  
 
Epost Email: kjersti.benum@ks.no 
  
Mobil Cellular: (+47) 90 60 16 49
http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities

Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. E-posten kan inneholde taushetsbelagte opplysninger i advokat- og 
klientforhold. I tilfelle feiloverføring/feilsending skal e-posten slettes. Det gjøres oppmerksom på at enhver form for bruk av 
opplysningene ikke er tillatt. Vennligst kontakt avsender eller: advadm@ks.no.
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Høring om ny  
kirkelig organisering:  

Müller-Nilssen- 
utvalgets utredning 
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Høringssvar fra 

Alver kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 - 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Martin W. Kulild, assisterande rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Alver kommune meiner det vert ei stor utfordring  med å finne ein finansieringsmodell som 
fleire kommunar kan slutte seg. Dette vil krevje så mykje energi at det vil gå utover arbeidet. 
Denne utfordringa synest undervurdert. I anna slikt kommunalt samarbeid vil ein som regel ha 
representanter frå den politiske eller den administrativte leiinga. Det gjer at ein kan finne fram 
til modeller og fordeling som kan fungere. Med eit prostifellesråd meiner Alver kommune at 
det kan  bli større "avstand" til den kommunale leiinga  og vanskelegare  å få til ei felles 
forståing som alle kommunane i prostiet  kan slutte seg til. Risikoen for at den foreslåtte 
prostimodellen vil gje for stor slitasje er for stor.  Alver kommune vil også peike på at det 
verkar noko uklart korleis det nye prostifellesrådet skal vere samansatt. Dersom alle 
kommunane skal vere representert så kan det bli eit stort fellesråd noko som gjer det 
vanskeleg å få det til å fungere som eit  "styre".  For mindre kommunar bør det vere mogleg å 
få tilsamarbeid på tvers av kommunegrensene som bygger på avtaler som kommunane blir 
samde om. Konklusjon:Alver kommune meiner at det ikkje er formålstenleg å ha eit fellesråd 
på prostinivå, og meiner dagens organisering med eit fellesråd på kommunalt nivå må 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Felles kyrkjeleg organ på prostinivå vil kunne redusere lokal forankring (i eigen kommune) – 
ved at kommunale løyvingar og tilsette arbeider på tvers av soknegrenser og kommunar. Dette 
kan også utfordre kommuna sin eigarskap for «sin» kyrke/kyrkjegard og«eigne» tilsatte. Dette 
kan igjen føre til reduserte løyvingar og redusert kommunalt engasjement for den lokale 
kyrkja. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Det er av stor viktigheit for kommunen at det etableras kommunevise møte med det prostivise 
kyrkjelege organet. Vidare vil det være vesentleg at det ikkje er krav om at dagleg leiar skal 
være teolog/inneha kyrkjefagleg kompetanse eller at dagleg leiing ogprost (leiar av 
prestetenesta), kombineras i same stilling. Kyrkjefagleg/teologisk kompetanse må sikrast ved 
at andre leiare/sentrale medarbeidare i prostifellesrådet innehar denne kompetansen. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Det er vesentleg at kommunen i ettertid får oversikt over korleis den kommunevise fordelinga 
mellom løyvd og bruk av midler har vore – fordelt på kommunane og sokn. Føremålet er å ha 
oversikt over om aktivitet i soknet står i forhold til kommuna sine løyvingar. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig å sikre at løyvingar til investering, vedlikehald og drift, løyvd av kommuna, kan 
dokumenterast at er nytta i eigen kommune. Vidare er det vesentleg at kommunar som i et 
prostifellesråd bidreg med 50% eller meir av kommunanes samla tilskot,har rett, men ikkje 
plikt til å oppnemne fullverdig medlem i prostifellesråd.Som følgje av at vi ynskjer kommunale, 
fullverdige medlemmar av prostiråd, oppnemnd av kommunane - har vi forståing for at det er 
ønskjeleg at kommunane oppnemner medlem av Den norske kyrkje, som medlem i 
prostifellesrådet. 

Ny prostistruktur 
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10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Samarbeid kor stemmevekt ikkje følgjer sum løyvingar eller tal innbyggarar som er 
representert, kan være krevjande for små og store kommunar. Dersom ei kommune ynskjer å 
redusere eller auke løyvinga i eit samarbeid/ei spesiell oppgåve, kan det også være 
utfordrande å få koordinert dette, slik at alle kommunane «går i takt» og fatter likelydande 
eller tilpassa vedtak. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Alver kommune meiner det vert ei stor utfordring  med å finne ein finansieringsmodell som 
fleire kommunar kan slutte seg. Dette vil krevje så mykje energi at det vil gå utover arbeidet. 
Denne utfordringa synest undervurdert. I anna slikt kommunalt samarbeid vil ein som regel ha 
representanter frå den politiske eller den administrativte leiinga. Det gjer at ein kan finne fram 
til modeller og fordeling som kan fungere. Med eit prostifellesråd meiner Alver kommune at 
det kan  bli større "avstand" til den kommunale leiinga  og vanskelegare  å få til ei felles 
forståing som alle kommunane i prostiet  kan slutte seg til. Risikoen for at den foreslåtte 
prostimodellen vil gje for stor slitasje er for stor.  Alver kommune vil også peike på at det 
verkar noko uklart korleis det nye prostifellesrådet skal vere samansatt. Dersom alle 
kommunane skal vere representert så kan det bli eit stort fellesråd noko som gjer det 
vanskeleg å få det til å fungere som eit  "styre".  For mindre kommunar bør det vere mogleg å 
få tilsamarbeid på tvers av kommunegrensene som bygger på avtaler som kommunane blir 
samde om. Konklusjon:Alver kommune meiner at det ikkje er formålstenleg å ha eit fellesråd 
på prostinivå, og meiner dagens organisering med eit fellesråd på kommunalt nivå 
måoppretthaldast.  
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Høringssvar fra 

Andøy kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Andreas Jordell, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

De vanligste fordeler med å sentralisere tjenester er fordelene med stordrift; effektivisering av 
tjenesteyting og administrasjon.Distansen mellom brukerne av tjenesten og de som 
administrerer den må ikke bli for stor. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

 Andøy kommune tenker at dette er risikabelt. Dersom arbeidsgiveransvar flyttes til en annen 
kommune (og tilhørende skatteinntekter), er det ikke heldig. Det er viktig å beholde lokalt 
eierskap til kirkekontor, kirkebygg og kirkelige ansatte. Å rokke veden god eksisterende 
ordning, virker som en eksperimentering med lokalkirken – og kan på sikt få uheldige 
konsekvenser. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

 La arbeidsgiveransvaret ligge på lokalt plan, der også finansieringen av stillingene ligger i dag. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

0 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

 Andøy kommune er ikke beredt til å la et interkommunalt prostifellesråd på direkten overta 
de overføringer som i dag går til Andøy kirkelige fellesråd. Det regnes med at en eventuell 
sammenslåing vil medføre innsparinger, og dette må beregnes.  Hvordanskal overføringene 
beregnes? Er det eksisterende overføringer som skal videreføres, uten en gjennomgang av hva 
de andre kommunene overfører per medlem? Dette må sees på.  Det er også en 
tjenesteytingsavtale med verdi 750.000,- mellom kommune/fellesråd, der pengeverdien ikke 
kan utløses som overføring. Tjenesteytingsavtalen er knyttet opp mot eksisterende stillinger i 
Andøy kommune innen fellessekreteriat og økonomi. Er det tenkt at denne videreføres? 
Eventuelle beløp knyttet til de enkelte stillingene kanikke frigjøres uten videre, da det er 
knyttet direkte inn i stillingsprosent til de det gjelder. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig irrelevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Alle momenter (1 til 8) er viktige, men også kommunene må bli hørt dersom det ønskes 
endringer. Andøy kommune kan ikke se at Vesterålen prosti skal bli større, det omfatter 
allerede 6 kommuner med stor avstand til hverandre. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Avstanden her i prostiet er såpass store at mye av arbeidsdagen gårbort i reisetid. Vi ser i 
utredningen at man forventer flere heltidsstillinger ved å opprette prostifellesråd – og det sk 
jønner vi godt dersom en ansatt skal bruke 3 timer hver dag til reising (avstand mellom 
Andenes og Sortland). Når avstandene blir såpass store, er det ikke lenger hensiktsmessig for 
arbeidsgiver å dekke for stort geografisk felt – reisetiden vil alltid bli en vesentlig del av 
arbeidstiden. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Det er klart både fordeler og ulemper med å organisereseg i større 
samarbeidskonstellasjoner.Det kan ligge noen budsjettmessige fordeler med å samle noen 
funksjoner eller i noen tilfeller hele organiseringen som kan gi stordriftsfordeler.Utfordringen 
er at man da flytter de økonomiske utfordringene fra det offentlige felleskapets budsjetter til 
da enkelt individene, brukerne av de ulike tjenestene eller oppgavene som dem da har behov 
for eller har krav på sitter med kostnaden.Det vil si at da sitter dem med økte reisekostnader, 
oppholdskostnader og ikke minst tapt arbeidsinntekt pga. lengre reisetid.Med det man ser i 
dette tilfellet så anser man at det er svært marginale gevinster spesielt for brukerne og det 
lokale nivået i kommunene. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

0  
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Høringssvar fra 

Arendal kommune, bystyret 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 - 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Harald Danielsen, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

"Arendal bystyre slutter seg til ambisjonen om å etablere en felles arbeidslinje for de ansatte i 
Den Norske Kirke slik det legges til grunn i utredningen.." 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Arendal bystyre ser ikke spesielle ulemper med dette isolert sett, men ser utfordringer med 
den skisserte modellen for prostifellesråd som dekker flere kommuner."Arendal bystyre er 
opptatt av et fortsatt effektivt og godt samarbeid mellom kommunen og detlokale kirkelige 
organ som får ansvaret for drift av kirken, inkl. kirkegårder og kirkebygg. Arendal bystyre 
mener en løsning med prostifellesråd som dekker flere kommuner vil komplisere samarbeidet 
mellom kommunen og kirken." 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

"Arendal bystyre anbefaler en løsning hvor det blir overlatt til kirken og kommunene lokalt å 
beslutte om det skal etableres prostifellesråd som omfatter flere kommuner" 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Dersom det etableres prostifellesråd på tvers av kommuner etter den modellen som er skissert 
vil det kreve tett kontakt med kommunene slik at det er full trygghet på at overføringene fra 
den ene kommunen ikke benyttes til formål i den andre.. Full transparens blir avgjørende, og 
det vil kreve et ekstra byrtåkrati. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Vi har positive erfaringer med å løse kommunale oppgaver felles med andre kommuner 
gjennom interkommunalt samarbeid. Både når samarbeidet omfatter få og mange 
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kommuner.Men vi har ikke samarbeid med andre kommuner om oppgaver som ikke fullt ut er 
kommunaleslik tilfelle vil være for de kirkelige oppgavene. Samarbeidserfaringene vi har fra 
kommunal oppgaveløsning er derfor ikke uten videre relevant. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Lykke til med et viktig arbeid.En arbeidslinje for de ansatte i kirken er etter vår vurdering viktig 
for å løse kirkens oppgaver i en ny tid hvor mye er annerledes i samfunnet enn da dagens 
modell ble utformet / vokste fram.Vi tror videre dere gjør klokti å ta den kommunale 
samarbeidslinja på alvor. Kirken, kirkebygg og gravplassforvaltning er viktig for kommunenes 
innbyggere langt ut over deltakelsen i den jevne kirkelige aktivitet og de kirkelige handlinger.  
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Høringssvar fra 

Askøy kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 - 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Åge Rosnes, seniorrådgiver  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Formannskapet i Askøy gir dette høringssvaret til Müller-Nilssen-utvalgets forslag til 
kirkeorganisering:  - Askøy kommune har god erfaring med dagens organisering med fellesråd i 
hver kommune og ønsker primært at den fortsetter. - Dersom endringen gjennomføres slik 
utvalget foreslår, vil Askøy kommune be om at man sikrer lokal tilstedeværelse slik at 
innbyggerne ikke må reise ut av kommunen for å treffe kirkens personell. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

4 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

- Askøy kommune anbefaler at man opprettholder en «kommunal representasjon» i et 
fremtidig fellesråd enten det blir på prostinivå eller bispedømmenivå. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

formannskapet sa ikke noe om dette 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Formannskapet i Askøy gir dette høringssvaret til Müller-Nilssen-utvalgets forslag til 
kirkeorganisering:  - Askøy kommune har god erfaring med dagens organisering med fellesråd i 
hver kommune og ønsker primært at den fortsetter. - Dersom endringen gjennomføres slik 
utvalget foreslår, vil Askøy kommune be om at man sikrer lokal tilstedeværelse slik at 
innbyggerne ikke må reise ut av kommunen for å treffe kirkens personell. - Det må også lages 
avtaler mellom kirken og aktuelle kommuner på et kommuneovergripende nivå for å ivareta 
økonomistyring.  
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Høringssvar fra 

Aurland kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Beathe Ekhall Stentvedt, leiar støtte og digitalisering  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ei einheitleg arbeidsgivarlinje for alle kyrkjelege tilsette kan vere positivt i forhold til 
samhandling mellom dei som pr. i dag er i 2 arbeidsgjevarlinjer. Denne arbeidsgjevarlinja bør 
vere på lågast mogleg nivå, nær innbyggjarane dei skal tene, og fordrar at nødvendige 
lønsmidlar til prestestillingane vert overført frå bispedømenivå til aktuelt nivå.Det kan vere 
positivt for kompetansearbeidsplassar å få til heile stillingar der ein på kommunenivå ikkje har 
det pr. i dag. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ved å etablere felles kyrkjeleg organ på prostinivå (prostifellesråd), so vil vedtaksmynde bli 
lenger vekke frå sokna og innbyggjarane. Det kan vere utfordrande å ta vare på 
særeigenheitene for kvart av det som pr. i dag er fellesrådsområde dersom dette vert slege 
saman på prostinivå. Det å ha vedtaksmynde for alle fellesrådssaker på prostinivå vil høgst 
truleg svekke det lokale engasjementet og frivilligheita. I Aurland er samarbeidet mellom 
kommunen og kyrkja i dag veldig bra. Det er ein risiko for at denne relasjonen mellom 
kommunen som tilskotsmyndigheit og gravplassmyndigheit, og det kyrkjelege organet som vil 
ha drifts- og vedlikehaldsansvar for kyrkjebygga, kyrkjelege aktivitetar i lokalsamfunnet og det 
operative ansvaret for gravplassane, kan blisvekka dersom det vert prostifellesråd. Dette kan 
føre til svekking av tenestene kyrkja tilbyr vårt lokalsamfunn.Dersom det hjå oss skal vere 
prostifellesråd på dagens prostinivå, so vil det omfatte 6 kommunar med store geografiske 
avstandar og dels storeforskjellar på nivå av kyrkjelege tenester og tradisjonar. Det vil kunne gi 
store utfordringar. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Dersom ein skal etablere  prostifellesråd, so bør ein sterkt vurdere å redusere tal kommunar og 
geografiske avstandar i eit justert prosti i forhold til det som er i dagens prosti. For vårt område 
vil eit justert prosti kunne vere Aurland, Lærdal og Årdal, som ligg på same sida av fjorden og 
er nabokommunar. I tillegg til kommunal representasjon i prostifellesrådet er det viktig å 
etablere formelle strukturar for direkte dialog mellom kommuneadministrasjon og 
prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Det er viktig at løyvingar som kjem frå ein kommune, fråtrekt felles administrative ressursar, 
faktisk vert brukt i den kommunen. Det er óg viktig at dei felles administrative ressursane ikkje 
tek uforholdsmessig stor del av totalløyvingane. Det må leggast til grunn at kommunane sine 
representantar i eit prostifellesråd hverken kan forplikte eigen eller andre kommunar utan at 
det føreligg vedtak om dette i styrande organ i den enkelte kommune. Aurland kommunestyre 
vil peike på at samarbeid mellom kommunenog innbyggjarar og viktige aktører, deriblant 
kyrkja, i lokalsamfunnet er ein sentral føresetnad for god samfunnsutvikling. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kyrkjene med sine tenester og gravplassane er viktige for innbyggjarane i Aurland kommune, 
og dei vert sett på som ein del av det heilheitlege tilbodet kommunen tilbyr. Den politiske 
representanten har vore verdsett i Aurland kyrkjestyre, og kommunestyrethar prioritert det so 
høgt at ordførar evnt. varaordførar har vore den politiske representanten i «alle år». I eit evnt. 
prostifellesråd vil det truleg sitje folkevalde frå sokna, representant for den enkelte kommune 
og representant for prestetenesta. Desto fleire kommunar som vert representert i 
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prostifellesrådet, desto større vert rådet. Dette vil óg vere eit viktig moment i vurderinga av 
kor mange kommunar/sokn eit evnt. prostifellesråd skal bestå av. Alle som deltek i styret for 
eit prostifellesråd vil sitje der for å ivareta rådet sine oppgåver og interesser. Det gjeld óg 
dersom ein er oppnemnd frå eit eller fleire kommunestyre. Det bør leggast vekt på minst 
mogleg realitetsendringer i forholdet mellom kommunene og kyrkja lokalt som fylgje av at 
kyrkjeleg fellesråd sine oppgåver evnt. vert overtekne av eit prostifellesråd.I eit evnt. 
prostifellesråd bør det sitje representantar frå alle eksisterande sokn og kvart sokn vel sine 
representantar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Vi har svart pr. punkt. Slik er svara:1) Medlemsstørrelse 2 2) Geografisk størrelse 5 3) 
Identitet/naturlig område 5 4) Antall sokn 4 5) Antall prostier i bispedømmet 1 6) Antall 
kommuner 5 7) Kjente strukturer i kirken og samfunnet 48) Andre særlige hensyn (ivaretakelse 
av samisk kirkeliv, storbyene, nylig |sammenslåtte kommuner):Dersom tal kommunar som får 
tilskotsansvar for eit prostifellesråd vert høgt, kan det føre til auka oppleving av avstand 
mellom ein viktig del av Den norske kyrkja sin lokale styringsstruktur og den enkelte 
kommunen. Dette vil kunne føre til redusert vilje til løyvingar frå kommunane.Det er ikkje noko 
direkte samsvar mellom tal medlemmar og oppslutning om kyrkjelege aktivitetar, og små sokn 
har ofte større %-vis oppslutnad om aktivitetar i kyrkja enn store sokn. Difor bør 
medlemsstorleik ikkje vektleggast høgt. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Jo fleire kommunar og større geografisk avstand, jo større oppleving av avstand mellom Den 
norske kyrkja og innbyggjarane i den enkelte kommune. Kommunane si 
finansieringsutfordringer vil auke i åra framover. Krav til kostnadseffektiv organisering vil difor 
gjelde minst like mykje for kommunale tilskot til kyrkjelege tenester som for kommunen sine 
eigne tenester. Den norske kyrkja bør difor óg vektlegge at evnt. prostifellesråd vert 
kostnadseffektive og at det ikkje gir auka administrative kostnader. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Desto større skilnad det er mellom kommunane i utgangspunktet når det gjeld kultur, 
tradisjon, arbeidsform m.v., desto større utfordringar ved samarbeid og samanslåing, og desto 
større avstandar geografisk, desto større utfordingar. For å sikre at den lokale forankringa vert 
so sterk som råd, sjølv i tilfeller der rådet dekkar mange kyrkjelydar og fleire kommunar, er det 
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viktig at det vert arbeidd godt med strukturar for å bygge og vedlikeholde relasjonar mellom 
organisasjonseiningane. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Aurland kommunestyre meinar at det bør vurderast avrøysting i det enkelte av dagens 
fellesrådsområde for å forankre ei evnt. endring lokalt. Resultatet av denne avrøystinga bør ha 
avgjerande betydning for den endelege organiseringa. (Jfr. folkeavrøystingtil 
kommunesamanslåinga.)  
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Høringssvar fra 

Aurskog-Høland kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Dagfinn Lunner, Politisk rådgiver  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Aurskog-Høland kommune støtter forslaget om at alle som arbeider i Den norske kirke på 
lokaltplan har samme arbeidsgiver. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

De ansatte kan føle at det blir lang tjenestevei til prostfellesrådet som den reelle 
arbeidsgiver.Kommunen antar at prostiet kan etablere ordninger med mellomledere slik at 
nærheten mellomden enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver kan bli ivaretatt på en god og 
hensiktsmessig måte. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Prostiet kan ansette mellomledere som ivaretar arbeidsgiveransvaret på lokalt nivå. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Aurskog-Høland kommune har tillit til at prostifellesrådet blir et kompetanse- og ressurssenter 
forde enkelte menigheter, både i forhold til kirkebygg, gravplassforvaltning samt kultur- 
ogmenighetsarbeid.Kommunen legger til grunn at prostifellesrådet ikkekan gjøre vedtak som 
forplikter kommunen utenat det på forhånd er klarert.Foreliggende forslag til prostifellesråd 
med menighetsvalgte og kommunevalgte medlemmer kan bliet for stort råd hvor alle har sitt 
interesseområde å ivareta. Dette tilsier at prostifellesrådet ikke børbli for stort og 
uhensiktsmessig. Kommunen mener prostiene må bli mindre enn de er i dag. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Aurskog-Høland kommune har god og lang erfaring med interkommunalt samarbeid. I dag 
ermange fellesoppgaver løst gjennom interkommunale selskaper (IKS), og kommunen føringer 
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til devalgte medlemmene i forkant av representantskapsmøtene. I hvilken grad detteskulle bli 
aktuelt foroppmøte i prostifellesrådet er ikke vurdert. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Aurskog-Høland kommune er i dag knyttet til Østre Borgesyssel prosti, men det er mer naturlig 
åhøre til Nedre Romerike regionen.  
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Høringssvar fra 

Austrheim kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Per Lerøy, Ordførar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ved å etablere eit felles kyrkjeleg organ på prostinivå KAN ein få eit sterkare fagmiljø knytt mot 
til dømes personaladministrasjon, kyrkjeleg undervisning og eigedomsforvaltning. Ein kan og få 
mulighet til å få fleire heile stillingar ved å slå saman stillingar som i dag er knytt til ulike 
sokn/fellesråd. Dette er fordelar som ein kan ha i dag gjennom gode samarbeidsformer og 
faggrupper, men gjennom eit felleskyrkjeleg organ vil desse samarbeida verte meir formalisert. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ein risikofaktor ved å etablere eit felles kyrkjeleg organ vil vere sentralisering, og med 
sentralisering vil den lokale forankringa vere i fare. Erfaring frå diskusjon rundt 
interkommunale selskap har vist oss at det vil verte utfordringar med finansieringsnøklar – kor 
mykje skal det enkelte fellesråd bidra inn i fellespotten, og sporbarhet på kva den enkelte 
kommune får igjen av det dei legg inn av økonomi. Rausheten til den enkelte kommune kan 
vere i fare når ein mister nærhet til kyrkjeadministrasjonog ikkje ser kor midlane vert brukt.Eit 
av elementa som kjem fram i høyringa er ønske om å få fleire heile stillingar. Dette kan vere 
utfordringar å få til med tanke på geografi og arbeidstid. I område med store geografiske 
avstandar er det ikkje sikkertat den beste utnyttinga av både personell og økonomi er å slå 
saman einingar og stillingar for å skape større stillingar. Ein av fordelane små kommunar har er 
nærheten til innbyggjarane. Denne nærheten til vil vere i fare når kyrkjekontoret ligg ein 
timeskjøring unna og ein ikkje har ein til ein forhold mellom kommune og kyrkjeorganisasjon. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Eit viktig tiltak for å redusere uheldige konsekvensar er å oppretthalde dei lokale 
kyrkjekontora. Det må og oppretthaldast eit ein til ein forhold mellom kommune og 
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kyrkjeadministrasjon knytt til økonomi slik at ein sikrar at midlane kommunen legg inn vert 
nytta til arbeid for kommunen. Ein må og sikre at ein ivaretek eit godt forhold mellom 
kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er skepsis, og med det mindre tillit, til at eit felles prostifellesråd skal administrere 
løyvingar gjeve frå den enkelte kommune. Dette gjeld både bruk av dei økonomiske ressursane 
og forvaltning av personell. Vil ein i den enkelte kommune sjå like mykje igjen av det ein legg 
inn av midlar til dømes til drift og forvaltning av dei lokale kyrkjegarder som ein gjer i dag når 
desse vert drifta av eit felles prostiråd. Vil ein klare å vere like tett på som dagens organisering 
legg grunnlag for når administrasjonen vert samla i ei større eining. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 
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Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Det er utfordrande med interkommunale samarbeid som går over store geografiske avstander 
særleg når ein har tilsette som skal vere stasjonert lokalt i ulike delar av området. Samarbeid 
mellom kommunar som har store forskjellar i innbyggjartal kan og verekrevjande, og kanskje 
særleg utfordrande når det gjeld økonomi og klare å finne fordelingsnøklar både i tilskot, 
fordeling av ressursar og representasjon. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Vår oppleving av høyringa er at det har vore ledande spørsmål og ingen rom for kommunane 
til å uttale seg om eksisterande struktur som vi meiner er velfungerande. Ei av den norske 
kyrkja sine primæroppgåver er å vere ei folkekyrkje i heile landet, og vi opplever at denne 
høyringa byggjer på organisering ut i frå arbeidsgjevarlinjer og ikkje på oppgåveløysing mtp 
trusopplæring, vedlikehald mm. Forskjellane som ligg i geografi og utfordringar knytt til lokal 
organisering er ikkje berørt.  
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Høringssvar fra 

Bamble kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Hallgeir Kjeldal, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Mindre sårbare organisasjon, større stillingsstørrelser og større faggrupper. Evt 
stordriftsfordeler. Prester og fellesrådsansatte får samme arbeidsgiver 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ledelsen i den lokale kirke vil generelt bli sittende langt fra der arbeidet for ansatte og frivillig 
skal utføres. Bamble kommune er redd for at det frivillige arbeid svekkes, det er fordi vi antar 
at de ansatte må forholde seg til et større antall menigheter/sokn, noe som gjør det vanskelig 
for soknene å drive menighetsbygging lokalt. Dette er kommunen redd for, da kirken er en av 
de organisasjonene i kommunen som representerer et stort frivillighetsarbeid. Dette er viktig 
fordi Bamble kommune ser at den lokale kirke er en god lokal samfunnsaktør, i tett samarbeid 
med kommunen. Bamble kommune er også bekymret for at man ikke kan være sikker på at 
kommunale bevilgninger blir brukt i egen kommune. Kommuneledelsen ser at et godt 
samarbeid med kirkeadministrasjon i kommunen er viktig.Som en oppsummering av dette, 
oppfatter kommunen at den kirkelige organiseringen er bra som den er i dag, og er derfor ikke 
sikker på at den foreslåtte omorganiseringen av kirken vil være hensiktsmessig for den lokale 
kirke ogkommune. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er viktig å klare å opprettholde det gode samarbeidet mellom den enkelte kommune og 
den lokale kirke.Erfaringsmessig ser vi i Bamble kommune at det er viktig at en har mulighet til 
å ta de uformelle samtalene i hverdagen. For å få til dette, er det viktig at den kirkelige 
administrasjonen ikke sitter for langt unna kommuneadministrasjonen. Det er viktig at det er 
mulig å ha tett dialog mellom den lokale kirke/soknene i kommunen og kommuneledelsen, slik 
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at kommunen opplever at midlene de bevilger til drift og investeringer blir forvaltet riktig i 
aktuell kommune. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Opprettholde og videreutvikle en god relasjon mellom kommunen og lokal-kirken. Sørge for at 
kirkeadministrasjonen ikke sitter for langt vekk fra den aktuelle kommune. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Bevilgning til drift bør gå etter en fordelingsnøkkel, ihht størrelse på kommunene i det aktuelle 
prostifellesrådet. Bevilgning til investering bør øremerkes til det lokale prosjektet det gjelder. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Bamble kommune har vektet punktene som er oppramset slik, og det er viktig for oss å få vist i 
sin helhet, ikke bare som et gjennomsnittstall:1) Medlemsstørrelse 32) Geografisk størrelse 53) 
Identitet/naturlig område 54) Antall sokn 55) Antall prostier ibispedømmet 26) Antall 
kommuner 57) Kjente strukturer i kirken og samfunnet 5ellers vil Bamble kommune 
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kommentere: Det er ikke samsvar i rapporten ifht det som skrives vedr anbefalt antall sokn i et 
prostifellesrådsområde (pkt 4 over) og antall prostier ibispedømmet (pkt 5 over), samt antall 
kommuner i et prostifellesrådsområde (pkt 6 over). (se utdrag fra rapporten under)Fra 
rapportenAntall soknEt annet viktig hensyn er hvor mange sokn det vil være i et prosti. For 
mange sokn i et prosti vil kunne øke avstanden og innflytelsen for det enkelte sokn i forhold til 
prostifellesrådet. En av målsetningene for arbeidet er at kirken fortsatt skal være lokal og da er 
det viktig å sikre det enkelte sokns nærhet til prostifellesrådet. (Ikke for mange sokn)Antall 
prostier i bispedømmeEt hensyn som må veies opp mot antall sokn i prostiet er hvor mange 
prostier det bør være i hvert bispedømme. Jo færre prostier i et bispedømme - jo enklere er 
det å holde en god dialog mellom nivåene. Dette vil legge til rette for merinstitusjonalisert 
kontakt, men det vil også bli lettere å skape personlige relasjoner mellom alle prostier og 
bispedømmet. (Få og store prostier)Antall kommunerHvor mange kommuner prostiet omfatter 
vil også være et viktig hensyn i en ny prostistruktur.Høyere antall kommuner i hvert prosti vil 
potensielt øke avstanden til prostifellesrådet. Fordi kommunen finansierer kirken lokalt er det 
viktig å sikre en god relasjon mellom kirke og kommune slik at man opprettholder 
kommunenes finansieringsvilje. En god relasjon til kommunen er også viktig for å videreutvikle 
kirkens rolle som en relevant samskapingsaktør. Derfor bør ikke en ny inndeling organisere seg 
for fjernt fra kommunene. (Få kommuner i prostifellesrådet) 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Bamble kommune er enige i at det er viktig i en evt ny prostiinndeling, at en god relasjon til 
kommunen blir tatt hensyn til. Bamble kommune er enig i at det er viktig å organisere seg på 
en måte som kommunene og den lokale kirke er kjent med og tjent med. Interkommunalt 
samarbeid eller regionråd er eksempler på dette. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Bamble kommune opplever at samarbeid over kommune grensen er hensiktsmessig og bra om 
det er konkrete oppgaver som skal løses. Men opplever samarbeid over kommunegrensene 
lite hensiktsmessig om oppgavene er mer diffuse. Det kommer altså an på hva som skalløses i 
samarbeidet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Om det skulle bli slik at prostigrensen skal endres, mener Bamble kommune det ville være å 
foretrekke at Bamble kirkelige fellesråd/-kommune blir omfattet av Skien prosti. Da tatt i 
betrakting at det er den veien kommunen har sitt naturlig samarbeidsområde.  
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Høringssvar fra 

Bardu kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nord-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Stine Jakobsson Strømsø, kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som høringsnotatet beskriver, vil sammenslåing av mindre stillinger ofte være en fordel hva 
gjelder sårbarhet og for å kunne etablere hele stillinger. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Den største ulempen vil være utarming av lokal kompetanse innen kirkelig aktivitet. Slik 
utvalget forstås, vil samlokalisering av kirkelig ansatte være løsningen for å skape 
stordriftsfordeler. I ytterste konsekvens risikeres da sokn (tilsvarende dagens fellesråd) uten 
kirkelig tilstedeværelse annet enn ved gudstjenester. Dette kan ytterligere svekke kirkens 
stilling i samfunnet, og skape en opplevelse av irrelevans. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Aktiv tilstedeværelse i fellesrådet/soknet vil være avgjørende for å forhindre risiker som nevnt 
i punkt fem. Videre vil opplevd relevans for alle lokalsamfunn og kommunen også fungere 
avbøtende. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Videre utredning av den økonomiske situasjonen er svært viktig. Kommunene har i dag et 
medfinansieringsansvar for kirken. Det fremstår som uklart hvordan dette er tenkt i fremtiden. 
Vilkommunene fortsatt kunne fastsette tildeling selv? Hva vil skje dersomen eller flere av 
kommunene satser mindre på kirkelig finansiering? Dette er vesentlige punkter som må 
utredes nøye før kommunen kan gi et godt høringssvar på dette 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

 Medlemsstørrelseo Irrelevant  Geografisk størrelseo Svært relevant  Identitet/naturlig 
områdeo Svært relevant  Antall sokno Relevant  Antall prostier i bispedømmeto Svært 
irrelevant  Antall kommunero Relevant  Kjente strukturer i kirken og samfunneto Middels  
Andre særlige hensyno Relevant 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Nei 
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12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Det er viktig med forankring i de enkelte kommunene. Uten god forankring vil samarbeidet 
forvitre, likeså vil viljen og evnen til å delfinansierie. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

I høringsnotatet står det at det skal være skalaspørsmål, disse mangler i undersøkelsen. Har 
derfor klippet de inn i et kommentarfelt.  
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Høringssvar fra 

Beiarn kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Monika Sande, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig linje i arbeidsgiverpolitikken lokalt kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon og muliggjør overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd nærmere det lokale nivået. Slik løsning kan også bidra til at kirkelige tjenester 
leveres lokalsamfunnene med lik og best mulig kvalitet. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I praksis vil vi i vårt område få et kommuneoverskridende prostifellesråd dersom utvalgets 
rapport og anbefaling følges opp. Dette blir en type «kommunestrukturdebatt» på 
kirkeorganiseringen, men der finansieringsansvaret fortsatt skal ligge hos primærkommunene. 
Beiarn kommune ser potensielt en klart svekket relasjon mellom kommunen som 
tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet på den ene siden og det kirkelige organet som vil 
ha drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene og på de 
fleste steder også operativt ansvar for gravplassene på den andre. Dette blir 
utfordrende.Beiarn kommune er usikker på retningen til arbeidet med ny kirkelig organisering. 
Det er svært mange områder i samfunnet vårt der ledende roller blir flyttet bort fra 
lokalsamfunnene, noe som fort kan gi utslag i mindre innflytelse lokalt og dermed mindre 
oppslutning fra lokalbefolkningen. Vi er urolige for at det skaper større avstand mellom kirken 
og kommunen,og at det vil gå ut over det arbeidet somnå utføres av menighetsrådet, 
fellesrådet og menigheten. Det er viktig med en god lokal forankring. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er mulig å etablere formelle strukturer for direkte dialog mellom administrasjonen i den 
enkelte kommune og prostifellesråd om de oppgaver fellesskapet utfører, med basis i de 
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kommunale bevilgningene. Slik vi ser det vil likevel ikke en (inter)kommunal representasjon i 
prostifellesskapets styre, som det legges opp til, kunne ivareta behovet til den enkelte 
primærkommune. KS peker på at mange kommuner er engasjerte i regionsamarbeid (hos oss 
for eksempel Salten Regionråd) og at slike kan ha en rolle –særlig dersom de er organiserte 
som interkommunale politiske råd, kfr kommunelovens § 18. Rådmannen nevner her at Salten 
Regionråds organisering er under vurdering etter at ny kommunelov kom i 2018, men der man 
ikke har landet ennå. Dette vil og må skje innen utgangen av 2022. Uavhengig av dette har 
rådmannen vanskelig for å se hvilke formalorganisatoriske tiltak som kan iverksettes for å 
redusere uønskede virkninger av å etablere kommuneoverskridende fellesråd. Samhandlingen 
synes å fungere godt i Beiarni dag og særlig økonomiavdelingen har viktig dialog og bistår 
kirken i visse spørsmål som omhandler vårt finansieringsansvar. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

Videreføre en-til-en-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse med 
budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag er mellom 
kommunene og fellesrådet - Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett - Styrke 
kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene - Annet; spesifiser Det er ikke aktuelt for 
kommunen å gi karakterer i en slags poengskala på de foreslåtte tiltakene.Som allerede nevnt 
ser rådmannen store utfordringer med å få til fungerende og praktiske lokale ordninger. 
Direkte dialog er absolutt nødvendig på kommunenivå. Slik rådmannen ser det må et 
prostifellesråd forholde seg til primærkommunenes faktiske evne og vilje til prioritere de 
kirkelige behovene opp mot øvrige lokale kommunale behov.Dette må skje som en naturlig del 
av de kommunale plan- og budsjettprosessene, der by- og kommunestyrenes ansvar og 
beslutninger må respekteres fullt ut, slik kommuneloven oppstiller. Av dette følger også at 
rapporterings- og regnskapsrutiner må etablerespå en slik måte at tilliten ikke svekkes mellom 
partene. Kommunestyrene må få se hvordan deres bevilgninger er blitt anvendt, enten dette 
gjelder investerings- eller driftsformål. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 
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Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Generelt mener vi at alle de oppstilte hensyn i spørsmålet er relevante og at høringsnotatet 
belyser disse på en god måte. Som eneste kommentar vil vi påpeke at jo høyere antallet 
kommuner som skal inngå i et felles prosti med felles prostifellesråd blir,dess større vil man 
lokalt oppleve at avstanden er. Antall kommuner er slikt sett en viktig del av Den norske kirkes 
lokale styringsstruktur. Det kan få sine konsekvenser når kommunestyrene skal prioritere 
ressursbruken om antallet kommuner og sokn blirfor stor. Utover dette besvares ikke de 
enkelte hensynene. Vi ser ikke andre særlige hensyn i høringen, som ønskes kommentert fra 
vår side. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Generelt har Beiarn kommune god erfaring med det interkommunale samarbeidet i Salten. 
Antallet samarbeider øker og de fungerer stadig bedre. Kommunen er den minste av ti 
kommuner hva angår folketall, men relativt rik på areal og ressurser til å bidra i samarbeidene 
– ikke bare være nødt til å bruke dem. Interkommunalt samarbeid innebærer for oss at vi kan 
tilby tjenester mer kostnadseffektivt og til en bedre kvalitet enn om vi skulle stått alene. Så er 
vi likevel bevisste på at vi faktisk bidrar med bådekompetanse, kvalitet og kapasitet.Den 
demokratiske styringen er likevel utfordrende i noen av samarbeidene. Når oppgavene og 
tjenestene blir spesialiserte kreves fagkompetanse også i styringen. Da kan avstanden til det 
lovfestede lokaldemokratiet innebæresærskilte utfordringer vi ber hensyntatt også i denne 
saken. Prostifellesrådene skal dannes for å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes 
primære lokale enhet – soknene. Og hoveddelen av finansieringen kommer fra kommunene. Å 
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sikre den lokale forankringen også der hvor rådet dekker mange menigheter og flere 
kommuner kan bare gjøres gjennom å bygge videre og vedlikeholde eksisterende relasjoner 
mellom organisasjonsenhetene. Vår erfaring er at dette delvis må gjøres utenfor den formelle 
representasjonen, her uttrykt som prostifellesrådet.Beiarn kommune mener det er vanskelig å 
sammenligne arbeidet i folkekirka med interkommunalt samarbeid.Når det gjelder forslaget til 
Den Norske kirkes nye organisering vil Beiarn kommune gå mot opprettelse av et 
prostifellesråd slik det er foreslått.Slik Beiarn kommune ser det vil denne opprettelsen føre til 
en økt sentralstyring, selv om høringen forsikrer om at prinsippet om at kirkesoknet som 
kirkens grunnenhet skal videreføres.En slik sentralisering kan føre til mindre engasjement og 
færre aktiviteter i distriktene. Dette vil igjen kunne bidra til en lavere oppslutning om kirken. 
Dette mener vi ikke er ønskelig.Lokalt engasjement og nære relasjoner er den største styrken 
til en lokal folkekirke. Det er gjennom lokal virksomhet at innbyggerne føler tilknytning til kirka. 
Det er også her at motivasjonen for kirkelig arbeid og innsats finner sted. Forslaget vil få flere 
konsekvenser for relasjonen mellom kirke og kommune.En ny organisering av kirken bør derfor 
som prinsipp videreføre kirkesoknet som hele kirkens grunnenhet. Derfor bør også 
forvaltningen av kommunens finansiering til kirken skje lokalt, og ikke forvaltes av et felles mer 
sentralt mellomnivå, slik det er foreslått i høringsutkastet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Bokn kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Stavanger 

Ansvarlig innsender:  

Ingeborg Skjølingstad, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ei einsarta arbeidsgjevarlinje for alle kyrkjeleg tilsette kan gi grunnlag for forenklingar i 
kyrkjeleg administrasjon, med overføring av ressursar frå sentral kyrkjeleg administrasjon og 
bispedømmeråd nærmare det lokale nivå. Einsarta arbeidsgjevarstyring på lavast moglege 
effektive nivå kan og gi økte moglegheiter til betre oppgåveløysing lokalt, slik at kyrkjelege 
tenester leverast lokalsamfunna med best mogleg kvalitet innanfor dei tilgjengelege 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som utvalet sin rapport peiker på vil et prostifellesråd på lavast mogleg effektive nivå vurdert 
ut frå omsynet til å ivareta eit samordna arbeidsgjevaransvar for alle kyrkjelege tilsette føre til 
at kyrkjelege fellesråd i mange kommunar vil erstattast med kommuneoverskridande fellesråd. 
Det er ein ikkje ubetydeleg risiko for at det svekker relasjonen mellom kommunen som 
tilskotsmynde og gravplassmynde og det kyrkjelege organet som vil ha drifts- og 
vedlikehaldsansvar for kyrkjebygg, kyrkjeleg aktivitet ilokalsamfunna og i svært mange 
kommunar også det operative ansvaret for gravplassane. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er viktig å etablere formelle strukturer for direkte dialog mellom administrasjonen i den 
enkelte kommune og prostifellesråd om de oppgåver som prostifellesskapet utfører med basis 
i kommunale bevilgningar. Ein (inter)kommunal representasjon i sjølveprostifellesskapets styre 
vil ikkje kunne ivareta behovet for slik direkte kontakt med den enkelte kommunes 
administrasjon.Mange kommunar er engasjert i regionsamarbeid, organisert som 
interkommunalt politisk råd, jfr kommunelovens § 18. Slike interkommunale samarbeid kan ha 
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en rolle i å utgreie og anbefale formelle samarbeidsstrukturar mellom eit prostifellesråd og 
kommunane, særleg i tilfelle kor det politiske rådet sine medlemskommunar også er 
kommunane som omfattast av prostifellesrådet. Men det må understrekast at rådene ikkje kan 
forplikte kommunane juridisk, og dialogen med eit slikt råd kan derfor heller ikkje erstatte 
behovet for nær kontakt mellom prostifellesrådet og den enkelte kommune direkte. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Bokn kommune ønsker ikkje å sette konkrete karakterar på de enkelte tiltaka. Som nemnt over 
er det viktig å sørge for at det er ein direkte dialog mellom prostifellesråd og 
kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten i tilknyting til prostifellesrådenes 
møter. Det vil være ein klar fordel om dette tilpassast den enkelte kommune sin ordinære 
plan- og budsjettprosess.Det vil og være ein klar fordel at utgifter som direkte kan relaterast til 
den enkelte kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk belastast den enkelte 
kommune og ikkje utgjevnest. Dette kan gjelde både investeringsutgifter og deler av 
prostifellesrådets driftsutgifter. Det må leggjast til grunn at kommunanes representant(ar) i eit 
prostifellesråd ikkje kan forplikte eigeneller andre kommunar utan at det føreligger vedtak om 
dette i styrande organ i den enkelte kommune.Bokn kommune vil peike på at samarbeid 
mellom kommune og innbyggar og viktige aktørar i lokalsamfunnet er ein sentral forutsetning 
for god samfunnsutvikling. Den norske kyrkes menigheter er ein av fleire sentrale aktørar med 
ideelt formål som er viktige samarbeidspartnarar for kommunane i så måte. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 
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Det er det viktig å peike på at alle som deltar i styret for eit prostifellesråd vil sitte der for å 
ivareta rådets oppgåver og interesser. Det gjeld og dersom ein er oppnemnt frå eit eller fleire 
kommunestyrer.Kommunane har i dag rett, men ikkje plikt, til å velgje éin representant til det 
kyrkjelege fellesrådet i kommunen. Dersom det legges vekt på minst mogleg realitetsendringar 
i forholdet mellom kommunane og kyrka lokalt som følge av at kyrkjeleg fellesråds oppgåver 
tas over av prostifellesrådet, vildet være nærliggande å vidareføre en moglegheit for 
kommunal oppnemning også hit. I dei sakene der rådet tar stilling til oppgåver som er særleg 
viktige for kommunane, knytt til for eksempel vedlikehald av kyrkjebygg og ivaretaking  av 
gravplassansvar, må det leggast til grunn at kommunane og Den norske kyrke lokalt har 
samsvarande interesser.Det kan reises klare innvendingar mot at kommunane utpeiker ein 
eller fleire representantar til styret i et kyrkjeleg organ. Det gjelder uavhengig av om 
representanten utpeikes på vegne av ein eller fleire kommunar. Det er ei offentleg oppgåve å 
legge til rette for at også tro- og livssynssamfunn kan utøve sin aktivitet lokalt innanfor dei 
rammer som gjelder for all frivillig verksemd.  Men å delta direkte i avgjersler som har som 
overordna formål å fremme eitt bestemt livssyn vil fort oppfattast som å være i konflikt med 
omsynet til likebehandling. Det gjelder sjølv om Den norske kyrke målt i antalet medlemmer 
fortsett er det dominerande livssynssamfunnet i de aller fleste norske kommunar, og er ein 
svært sentral berar av vår felles kulturarv.  På den annan side kan det også svekke 
kommunanes nærheit til forvaltninga av betydelege offentlege midlar dersom det ikkje er ei 
formell representasjon i prostifellesrådet.60-70 pst av rådets budsjett vil typisk komme frå 
kommunale tilskot.  Sjølv om en styringsdialog knytt til å oppfylle og rapportere på vilkåra for 
tildeling av slike tilskot som nemnt over kan gjennomførast utan formell representasjon i 
prostifellesrådet, vil en direkte representasjon kunne påverke relasjonen mellom 
prostifellesråd og kommune(r) i positiv retning.Ein deltaking som avgrensast til kun å ha tale- 
og forslagsrett, eventuelt rein observatørstatus, kan samtidig svekke motivasjonen for å deltai 
rådets møter, og også påverke i kva slag grad kommunane utpeiker representant(er) med 
sentral posisjon i kommunanes eigen leiing. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Bokn kommune ønsker ikkje å sette detaljert karakter på dei enkelte omsyn, men meiner 
generelt at utvalet sine ulike omsyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeike at dersom antalet 
kommunar som får tilskotsansvar for eit prostifellesråd blir høgt, vil det kunne føre til aukt 
oppleving av avstand mellom en viktig del av Den norske kyrkes lokale styringsstruktur og den 
enkelte kommune. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Som utvalet påpeiker vil offentleg sektors finansieringsutfordringar auke i årene framover, 
særleg som følge av ein forventa vekst i antalet eldre med behov for pleie- og 
omsorgstenester.  Krav til kostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst like mykje for 
kommunale tilskot til kyrkjelege tenester som det vil gjelde for kommunanes egne 
velferdstenester. Den norske kyrke bør derfor også vektlegge at prostifellesrådene skal kunne 
være einingar som både tiltrekker seg relevant kompetanse gjennom åframstå som attraktive 
og profesjonelle arbeidsgjevarar med eit utviklande arbeidsmiljø, samtidig som det er høy 
kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forsking viser at kommunane stort sett er fornøgd med det interkommunale samarbeidet, og 
at dette er nødvendig for å kunne tilby tenester til innbyggarane med både god kvalitet og høy 
kostnadseffektivitet. Men det peikes samtidig på at både økonomisk og demokratisk styring er 
meir krevjande enn når den enkelte kommune sjølv har det direkte ansvaret. Og det peikes 
også på utfordringar med integrering med det ordinære kommunale tenesteapparatet.  Det er 
ikkje urimeleg å anta at størrelsen på disse utfordringane samvarierer med antalet deltakande 
kommunar og – til en viss grad – også geografiske avstandar.Prostifellesrådene skal 
organiserast for å være eit tenesteorgan for Den norske kyrkes primære lokale eining – sokna. 
Og hovuddelen av finansieringa kommerfrå kommunane. For å sikre at den lokale forankringa 
fortsett er så sterk som mogleg sjølv i tilfelle kor rådet dekker mange menigheter og fleire 
kommunar, er det viktig at det arbeides godt med strukturer for å bygge og vedlikehalde 
relasjonar mellom organisasjonseiningane, også til dels uavhengig av den formelle 
representasjonen i prostifellesrådet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Bygland kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Leiv Rygg Langerak, Sakshandsamare  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil vere ein fordel å etablere ein arbeidsgjevar for alle tilsette i kyrkja. Vi vil likevel peike på 
at dette ikkje kjem til å løyse alle problem. Det vil t.d. ikkje vere nokon fordel for tilsette i 
kyrkja i Bygland å ha ein arbeidsgjevar som har sinarbeidsplass mange mil unna, ein arbeidsgjar 
som i stor grad vil vere oppteken av utfordringar andre stader. Ei slik form for fjernstyring vil 
truleg føre til eit merkbart dårlegare arbeidsmiljø. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Arbeidsgjevar vil bli svært langt unna den faktiske verksemda i kyrkja for tilsette i mindre 
kommunar. Den lokale tilknytninga til arbeidsgjevar vil - for mange - bli dårleg og lokale 
løysingar på lokale utfordringar vil bli vanskelegare å finne. Avstanden mellom kyrkjeleg 
verksemd i lokalsamfunna og styringsorganet vil kunne bli stor og gje mindre incitament for 
lokalt engasjement. Samarbeidet med kommunane vil bli dårlegare. Det finnes ingen eksempel 
på at samarbeid blir betra ved at ein aukar avstandenmellom samarbeidande organ. Ulempene 
ved ei slik ordning synest å ha blitt tatt alt for lett på av utvalget. Vi finn det betimeleg å peike 
på at kyrkjeleg verksemd i mindre lokalsmafunn for ein stor del er avhengig av friviljug innsats, 
og at det å ta påseg ei lita stilling i kyrkja ofte skjer pga eit ønskje om å yte meir enn eit behov 
for inntekt. Dette kan fort bli skadelidande. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ved å avvikle dagens fellesråd er det vanskeleg å sjå kva avbøtande tiltak som vil kunne gje 
særleg verkning. Fellesråda bør oppretthaldast. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Bygland kommune sluttar seg til vedtaket i Bygland og Årdal sokneråd av 29.09.21:"Bygland og 
Årdal sokneråd ønskjer å vidareføra sitt lokale kyrkjekontor, og med dei same sokneråds- og 
fellesrådsfunksjonane som ein har i dag.Ein meiner både Bygland kommune, kyrkjene, 
kyrkjegardane og kyrkjelyden i Bygland vil vera best tent med ei fortsatt lokal kyrkjeleg 
organisering.I den grad ein ønskjer samarbeid med andre kyrkjekontor eller innanfor ulike 
kyrkjelege tenester bør dette skje friviljug, og ut frå dei konkrete behov i kvart enkelt tilfelle." 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Skulle så galt skje MÅ det vere eige budsjett og rekneskap i høve både investering og drift for 
kvar enkelt kommune. Det er ikkje akseptabelt om Bygland kommune sitt tilskott skal inngå i 
noko felles drifts og investeringbudsjett/rekneskap i eit kommuneovergripande organ utan at 
det er krystallklårt både korleis tilskottet er planlagt nytta og faktisk vert nytta. Vert det 
etablert eit kommuneovergripande organ utan dette bør kommunane blir fritatt for sitt ansvar 
i høve kyrkjelege bygningar, eigedommar ogdrift, og staten overta finansieringansvaret. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 
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Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Tilhøvet mellom kommune, som finansieriande organ og svært ofte og utøvande organ, og 
kyrkja er ikkje vektlagt nok. Samarbeid mellom lokalsamfunna og kyrkje er ikkje vektlagt nok. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Tilhøvet mellom kommune og kyrkja. Skal kommunen framleis ha ei rolle som tilskottsytar og 
(svært ofte) den som ivaretek fleire praktiske oppgåver i samabnd av drift av kyrkjelege 
eigedommar - då må dette tilhøvet utgreiast nøyare.Samtidig synes det som om tilhøvet 
mellom lokalsamfunnet og styrande organ i kyrkja er lite vektlagt. Dette finn vi underleg, då 
det er lokalsamfunnet sin innsats som syter for at det faktisk er eit kyrkjeleg fellesskap lokalt. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Like barn leikar best. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Om de greier å få til felles arbeidsgjevar for alle kyrkjeleg tilsette vil de framleis ha ein 
organisasjon der det er - for å bruke eit gamalt folkeleg uttrykk - stor forskjell på prest og 
klokkar. Konfliktane kan bli enklare å handtere, men konfliktane vil ikkje forsvinne.  
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Høringssvar fra 

Bykle kommunestyre 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Karina Sloth Grindland, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I prinsippet vil den framlagde modellen kunne føre til ei meir rasjonell organisering gjennom 
eit samla arbeidsgjevaransvar for alle dei tilsette i kyrkja lokalt. Bykle kommunestyre har 
likevel utfordringar med å sjå at dagens organisering av kyrkja byr på store praktiske 
utfordringar for det lokale kyrkjelege arbeidet, og stiller spørsmålsteikn med om løysinga er ein 
modell som tener kyrkja både på kort og lang sikt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Bykle kommunestyre sitt inntrykk er at forslaget svekkjer sjølve grunnlaget og legitimiteten til 
det kyrkjelege arbeidet, ved at sentrale oppgåver vert sentralisert og at avstanden mellom 
kommunane som har finaniseringsansvar, og kyrkja vert større. Det eksisterer allereie eit 
lokalkyrkjeleg organ, og det kunne vore ei løysing å overføre prestane frå rettsubjektet Den 
Norske Kyrkja og tilsetje dei i sokneråd/fellesråd, på same måte som vigsla diakonar, kateketar 
og kantorar/organistar. Det er også viktigfor oss i distrikta å halde på stillingar og 
arbeidsplassar. Vi ynskjer oss heller fleire, ikkje færre. Det viktigaste arbeidet i kyrkja skjer 
lokalt. Med den modellen som ligg på bordet, vil lokale kyrkjekontor kunne verte nedlagt for å 
organisere opp eit regionalt kontor. Dette vil vere svært negativt. Lokal kompetanse knytt til 
gravferdsforvalting og gamle, verneverdige bygg vil kunne forvitre.Det er vanskeleg å sjå føre 
seg at kyrkja skal vere like involvert i kommunal verksemd og at ein ser synergiarog 
samarbeidsmåtar på same måte som ein gjer i dag. Lokal og tett kontakt er ein føresetnad for å 
leggje til rette for at kyrkja kan utvikle seg, ikkje minst gjennom budsjettprosessar der dei 
økonomiske rammene vert strammare. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Kyrkjemøtet bør vurdere å ikkje gå vidare med anbefalingane i rapporten. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig at demokratiet i kyrkja er transparent og representativt. Kyrkja forvaltar 
storemidlar og er i hovudsak finansiert av stat og kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

1) Medlemsstørrelse 32) Geografisk størrelse 43) Identitet/naturlig område 54) Antall sokn 35) 
Antall prostier i bispedømmet 16) Antall kommuner 57) Kjente strukturer i kirken og 
samfunnet 28) Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene, nylig 
sammenslåtte kommuner) 2 
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11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Kommunane i Setesdal har lang og god erfaring med interkommunalt samarbeid.Høyringa tek 
ikkje opp ein modell med samarbeid over fellesrådsgrenser, t.d. etablering avvertsfellesråd. 
Dette har vi positive erfaringar med når det gjeld felles diakonteneste.Rapporten og høyringa 
verkar i stor grad styrt inn mot at målet er å leggje ned fellesråda, utanat ein har sett på andre 
alternativ. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Om ein legg dagens Otredal prosti til grunn, med 7 kommunar og 10 sokn, vil einmed forslaga i 
rapporten berre ha 1 eller 2 kommunale representantar i prostifellesskapet.Dette er ikkje 
akseptabelt all den tid det er kommunen som har finansieringsansvar fordet lokalkyrkjelege 
arbeidet. Med full kommunal representasjon vil prostifellesskapet bestå avminst 20 
medlemmer. Dette framstår som ein lite føremålstenleg modell. Otredal har i dag 19 
kyrkjer/kapell og 19 kyrkjegardar. Høyringa synleggjer ikkje atsokneråda får tilført meir ansvar 
og ressursar, snarare tvert imot. Det er vanskeleg å sjå føreseg at ei ny regional eining med 
ansvar for personal, økonomi, bygg, anlegg og dagleg leiingkan opprettast utan at dette vil få 
konsekvensar for dei ressursane kommunane i dag stiller tilrådvelde for merkantile stillingar 
lokalt.Bykle kommunestyre merkar seg at utvalet er delt i heilt sentrale spørsmål som val 
avarbeidsgjevarorganisering og modell for dagleg leiing i prostifellesrådet. Det er i tillegg over2 
sider med tema for «vidare utgreiing,» noko som syner at det er mange viktige tema 
ogpremissar som ikkje er landa. Bykle kommunestyre ber om at Den Norske Kyrkja ikkje går 
vidare med planane omoppretting av prostifellesråd.  



48 

 

Høringssvar fra 

Bærum kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Oslo 

Ansvarlig innsender:  

Kristin Bjelke, Tjenesteleder Kultur og samarbeid  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Annet? 

Bærum kommune har ansvar som lokal gravplassmyndighet i dag og ønsker å fortsette med 
det. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Bærum prosti vil dekke Bærum kommune slik at det ikke vil bety store endringer for 
kommunen. Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune inngikk i 2019 en 
samarbeidsavtale som dekker økonomiske og administrative forhold og har tidligere inngått en 
avtaleom overføring av forvaltningsansvaret for gravplassene.  Disse avtalene regulerer de 
fleste forhold høringen ber kommunen ta stilling til og avtalene bør overføres til en avtale 
mellom prostifellesrådet og kommunen. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Asker og Bærum prosti ble delt i 2002. Vi ønsker å fortsette med et eget prosti for Bærum. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Bømlo kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Catharina Alvseike Vae, Juridisk seniorrådgjevar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Annet? 

Dersom forslaget om nytt folkevald organ med prostifellesrådet vert vedtatt, er det viktig at 
den nærare organisering vert lagt opp slik at lokal sjølvstyre vert sikra på best mogleg måte, 
blant anna med full stemmerett til den kommunale representasjoneni prostifellesråda. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

For det tilfelle at det skal gjerast endringar i prostistruktur, meiner Bømlo kommune at utvalet 
viser til gode vurderingar og omsyn for det vidare arbeidet. Ein ser det som særleg viktig at ved 
ein endring vert lagt vekt på lokale initiativ og ønskjer, og at prostia ikkje vert større enn 
naudsynt. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Bømlo kommune støttar ikkje utvalet sitt framlegg til endring i organiseringa av Den norske 
kyrkja. Det er særleg dei økonomiske forholda, omsynet til lokalt sjølvstyre og kyrkja sin 
nærleik til innbyggjarane som gjer at Bømlo kommune ikkje støttar forslaget.På grunn av dei 
økonomiske prioriteringane som Bømlo kommune har gjort er kyrkjene i kommunen i god 
stand. Ved organiseringsmodellen som utvalet foreslår vil prostifellesrådet blant anna ha 
ansvar for å forvalte alle kyrkjene i prostiet. Ved felles handsaming er ein uroleg for korleis 
vidare forvaltning og vedlikehald av kyrkjene på Bømlo vil bli prioritert. Ein fryktar at 
økonomiske midlar frå Bømlo kommune i stor grad vil gå til vedlikehald av kyrkjer i andre 
kommunar, der kyrkjebygga er i dårlegarestand enn på Bømlo.For å betre kommunen sin 
kontroll på den økonomiske sida foreslår utvalet at ein skil mellom drift og investering i 
budsjetta. Då kan kommunen i budsjettarbeidet knytte investeringar direkte til den lokale 
kyrkja. Bømlo kommune kan ikkje sjå at dette sikrar den økonomiske sida for kommunen. 
Vedlikehald vil bli dekka av drift. Dersom manglande vedlikehald fører til at ein seinare må 
gjere større investeringar, er resultatet det same; ekstra kostnad som følgje av manglande 
vedlikehald. Bømlo kommune har ein særskilt plass i norsk kyrkjehistorie. Ivaretaking av 
kyrkjene, også dei nye, er viktig for å ivareta og vise denne sida av Bømlo på ein god måte. 
Kyrkja står framleis sterkt på Bømlo, og det lokale engasjementet er stort. Bømlo kommune 
vurderer at god forvaltning av kyrkjebygga og nærleik til innbyggjarane og lokalt engasjement, 
er best sikra ved at ein held den kyrkjelege organiseringa slik den er i dag. Den noverande 
ordninga sikrar best mogleg lokalt sjølvstyre.Bømlo kommune ser at foreslått organisering kan 
ha fordeler når det gjeld heiltidsstillingar, spesialisering, og felles arbeidsgjevar. Ein noterer seg 
samstundes at delt arbeidsgjevaransvar ikkje har vore eit problem for kyrkjetilsette på Bømlo. 
Bømlo kommune vurderer at ein kan få til større interkommunalt samarbeid der det er tenleg, 
utan samanslåing slik utvalet foreslår. Slikt interkommunalt samarbeid har Bømlo kommune 
gode erfaringar med på andre område.  
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Høringssvar fra 

Drammen kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Trondar Lien, Rådgiver  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Drammens svar: En slik ordning gir en styrking over grenser, men beholder samtidig styring på 
et lavt nok nivå er både lokale forhold og lokal historie beholdes. Det kan også gi en positiv 
effekt for drift og kostander Kommunene innen samme prosti vil gjensidig måtte ta hensyn til 
hverandre, og ulike synergier kan oppstå. Samarbeid på dette nivået kan styrke 
interkommunale relasjoner. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Drammens svar: Det er kirken selv som velger sin organisering. Som kommune baseres 
samarbeidet på tillit, nærhet og tilstedeværelse. Drammen kommune ser en fordel i én felles 
arbeidsgiver. Ut over dette vil kommunen ikke mene noe om den teologiske siden og forholdet 
mellom kirkens overordnede pårørende og ansatte teologer. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Drammens svar: Det viktigste ber å tilrettelegge for gode overgangsordninger for alle ansatte 
slik at det fra starten bygges et fellesskap i prostiet som arbeidsgiverenhet. Det må også 
tydeliggjøres et skille mellom arbeidsgiver og åndelig veileder. De steder der prostiet har store 
avstander, kan det bli en utfordring. I prostier der forholdene er små og avstandene korte er 
det færre fysiske utfordringer. Men en sammenslåing vil alltid føre til at kulturkonflikter kan 
oppstå. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

2 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

Drammens svar: Det er viktig å avklare skillet og trekke opp grenser mellom kirke og offentlig 
tjenesteforvaltning. Det er imidlertid viktig å ha et godt samarbeidsklima og en felles forståelse 
av gravplassforvaltningen slik at dette kan skape en likhet og åpenhet på tvers av tro- og 
kulturgrenser.Samtidig er det svært viktig at kommunen som medaktør for sine lokale kirker 
både er til stede og blir hørt. Det er også viktig at de økonomiske bevilgningene som den 
enkelte kommune gir til «sine» kirkebygg kanaliseres til disse slik utvalget peker på, og ikke til 
prostiet som fordeler dette ut etter egen forvaltningsmodell. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, tale- og forslagsrett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Drammens svar: Nettopp gjennom nyorganiseringen skal også tillit bygges. Da må både 
kommune og stat ha en tiltro til at dette forvaltningsnivået ivaretar offentlig tilskudd på en god 
og trygg måte.Drammen støtter også forslaget om at et framtidig prostifellesråd henter både 
sin rettslige handleevne og legitimitet fra soknet, og alle er ansatt i prostifellesrådet. Det 
støttes også at det opprettes et folkevalgt organ på prosti nivå. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Vi lar det stå åpent, ubesvart ettersom dette er kirkens selvråderett som gjelder 
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11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Drammens svar: Med de geografiske forskjeller som råder i Norge, er det viktig å ivareta lokale 
variasjoner, der antall sokn og rådende geografi er viktige faktorer. Det må derfor åpnes for å 
kunne tilpasse prostiene til lokale forhold, og bruke godt skjønn når inndelingen skal gjøres og 
gjennomføres 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Drammens svar: Drammen kommune er en av ny nye kommunene som fortsatt er under 
oppbygging. Gjennom kommunesammenslåingen har kommunen erfart og sett at ulikhetene 
er både flere og mer mangfoldige enn det ser ut til før prosessene starter. Drammen har 
ogsåerfart at det er viktig både å ta seg tid, og til å bygge kulturer sammen for å få gevinst av 
organisatoriske endringer. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

I formannskapets vedtak i sak 145/21 den 26. oktober ble følgende vedtak gjort 
enstemmig:1.Drammen kommune støtter forslaget om å opprette et folkevalgt organ på 
prostinivå med følgene merknader: a.En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansattekan 
gi grunnlag for forenklinger i administrasjon, med overføring av ressurser til lokalt nivå. 
Enhetlig styring på lavest mulige nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning 
lokalt, slik at kirkelige tjenester leveres lokalsamfunnene innenfor de økonomiske rammene 
som foreligger.  b.Et kommuneoverskridende fellesråd kan være en risiko for svekkelse av 
relasjonen mellom kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige 
organet som skal ha drifts- og vedlikeholdsansvar forkirkebygg, aktivitet i lokalsamfunnene og 
operativt ansvar for gravplasser.c.Det blir viktig å etablere formelle strukturer for direkte 
dialog mellom administrasjonen i en kommune og prostifellesråd om de oppgaver som 
prostifellesskapet utfører med basisi kommunale bevilgninger. Kommunenes en-til-en-ansvar 
for sine kirker kan skape ulikheter innenfor ett og samme prosti. Det bør derfor avklares hva 
kommunenes økonomiske ansvar innebærer for at det blir en likhet og samsvar mellom 
enhetene i prostifellesskapetd.Drammen kommune ønsker ikke å sette konkrete karakterer på 
de enkelte tiltakene men påpeker at det er viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom 
prostifellesråd og kommuneadministrasjon. Det vil også være en klar fordel om dette tilpasses 
kommunes ordinære plan- og budsjettprosess.e.I den grad kommunene skal ha representasjon 
inn i prostirådene bør det være med tale- og forslagsrett. På den måten bidrar kommunene til 
at kirken opprettholder sin integritet og kommune-kirke vil fortsatt være uavhengige av 
hverandre. For å unngå mest mulig realitetsendringer i forholdet mellom kommunene og 
kirken som følge av at kirkelig fellesråds oppgaver overtas av prostifellesrådet, vil det være 
aktuelt å videreføre en mulighet for kommunal oppnevning.I de saker knyttet til for eksempel 
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vedlikehold av kirkebygg og ivaretakelse av gravplassansvar, må det legges til grunn at 
kommunen og Den norske kirke lokalt har samsvarende interesser.f.Interkommunalt 
samarbeid kan i mange sammenhenger være formålstjenlig men økonomisk og demokratisk 
styring er mer krevende enn når den enkelte kommune selv har det direkte ansvaret. I 
Drammens tilfelle legges det til grunn at det i denne sammenhengen kun vil dreie seg om to 
kommuner og at det derfor bør være håndterbart.2.Spørsmålet om organisering og innretning 
på gravplassforvaltningen tas opp når organiseringen av kirken er bestemt.  
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Høringssvar fra 

Etne kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Mona R. Sævik, Kommunalsjef for oppvekst og kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

For oss som kommune, så er det vanskeleg å sjå korleis dette skal gi fordelar. Større avstand, 
mindre kjennskap til dei ulike kyrkjene, dei ulike kyrkjesamfunna og dei tilsette som har den 
daglege drifta. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

For kommunen så forstår me at det kan vera ei uro knytt til at det kan bli ein svekka relasjon 
mellom kommune og kyrkja. Eit ynskje om ei folkekyrkje krev at dei som styrer har god 
kjennskap til den enkelte kyrkja. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunen ynskjer at dei som skal forvalta dei kommunale tilskota har kjennskap og 
«eigarskap» til våre kyrkjer slik at verksemdene blir drive på beste vis. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Geografisk storleik og organisering, delen sokn og kva ein har av kyrkjebygg og vernestatus. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Eit stort geografisk område, eller for mange fellesråd i eit prostifellesråd vil gi utfordringar 
både med kjennskap og med nærleik til dei ulike kyrkjene. Ein samlande leiar, gode strukturar 
og felles mål må liggja i botn for eit godt samarbeid. Kva rolleskal kommunen ha? Korleis skal 
ein leggje til rette for samarbeid? 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Etne kommune forstår at høyringa skapar debatt og engasjement. Kommunane er forskjellige, 
og dette gir seg utslag på ulikt vis frå kommune til kommune. Det blir viktig å skapa eit råd som 
tar i vara den einskilde kommune, og det blir for nokre av områda meir utfordrande.  
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Høringssvar fra 

Evenes kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Bjørn Tore Sørensen, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Større og profesjonell arbeidsgiver som kan ivareta ansatte på en god måte.Samordnings og 
effektiviseringseffekt ved å samle alle kirkens ansatte.Større faglig mijø, mer attraktiv 
arbeidsgiver. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Liten lokal forankring for fellesrådets arbeid.Stillings- og fagmiljøer samles, og trekkes ut av det 
enkelte sokn/menighet.Mangelfull oppfølging av menighetsarbeid i de enkelte menigheter. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Krav til lokale medvirkningsprosesserØkte fullmakter/arbeidsoppgavre til de lokale 
menigheter/menighetsråd 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

4 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 



62 

 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunene har et viktig finansieringsansvar. Det er viktig at det blir et forhold mellom 
finansieringsansvar og mulighet å påvirke tjenestene 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

De viktigste hensynene å ivareta er Identitet/naturlig område og kjente strukturer i samfunnet. 
Det må også være en innflytelse som har en hensiktsmessig geografisk størrelse, samt ivaretar 
samisk kirkeliv. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Det bør også foretas en gjennomgang av menigheter/menighetsråd for å avstemme størrelse 
og innflytelse inn mot prostirådet. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Prostigrensene bør følge ordinære bo- og arbeidsregioner, noe som legges til grunn for øvrig 
kommunalt samarbeid og samhandling. Det bør også utvises fleksibilitet i forhold til endring i 
inndeling av bispedømmer for å finne hensiktsmessige prostigrenser. 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Flå kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Odd Egil Stavn, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kommunestyret har behandla sak 94/2021 i møte den 23.09.2021VedtakHøringsbrevet til 
Müller-Nilsen utvalget sendes i retur med svaret til kommunedirektøren på spørsmål en og to. 
Da dette er de eneste fornuftige i rapporten totalt sett. De resterende spørsmålene besvares 
ikke, fordi her må nivået på både spørsmålene og høringsutspillet heves betraktelig. Rapporten 
bør også bearbeides betraktelig, for å se den fra et perspektiv til mindre kommuner og prosti. 
At kommuner skal ha stemmerett etter folketall eruhørt !! Den nye kirkelige organiseringen 
avvises som sådan av Flå kommune. Vedtatt med 8 (6 Bl, 2 Sp) mot 5 (5 Ap/Krf) stemmer.Flå 
kommunes svar:En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for 
forenklinger i kirkeligadministrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig 
administrasjon og bispedømmerådnærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring på 
lavest mulige effektive nivå kan også giøkte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at 
kirkelige tjenester levereslokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er vanskelig å ta stilling til høringen da den er lite utredet med tanke på det 
økonomiske.Hvordan skal kostnadene til et felles prostiråd fordeles mellom de deltakende 
kommunene? Noenkommuner har flere sogn, andre har ett. Dialogen mellom kommune 
ogfellesråd antas å bli merutfordrende i forhold til økonomiske bevillinger. I dagens modell 
finner vi løsninger sammen, vildet være mulig i denne modellen? Prostifellesrådet vil ha ansvar 
for drift og vedlikehold avkirkene. Vil det bety at de deltakende kommuner vil ha et felles 
ansvar for den økonomiske delenav drift og vedlikehold for alle kirker i prostiet eller vil 
bevilling skje til kirke i egen kommune? I enstørre organisasjon vil mere ressurser måtte brukes 



65 

 

på ledelse. Det er viktig at disse ressursenefinnes innenfor dagens budsjetter slik at dette ikke 
blir en mye dyrere ordning for kommunene 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 
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Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Høringsbrevet til Müller-Nilsen utvalget sendes i retur med svaret til kommunedirektøren på 
spørsmål en og to. Da dette er de eneste fornuftige i rapporten totalt sett. De resterende 
spørsmålene besvares ikke, fordi her må nivået på både spørsmålene og høringsutspillet heves 
betraktelig. Rapporten bør også bearbeides betraktelig, for å se den fra et perspektiv til mindre 
kommuner og prosti. At kommuner skal ha stemmerett etter folketall er uhørt !! Den nye 
kirkelige organiseringen avvises som sådan av Flåkommune. Vedtatt med 8 (6 Bl, 2 Sp) mot 5 (5 
Ap/Krf) stemmer.  
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Høringssvar fra 

Fredrikstad kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Martine Bjar Manskow, virksomhetsleder  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Én enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd, nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring pålavest mulige 
effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Dagens ordning med kirkelige fellesråd som er lik kommunegrensene skaper ulike 
forutsetninger for rekruttering og gode fagmiljøer rundt om i landet. Mange steder er det lite 
befolkningsgrunnlag og ofte ikke heltidsstillinger å tilby. Et prostifellesråd, som favner større 
geografiske områder enn dagens kommunegrenser, vil kunne bidra til å redusere denne 
utfordringen. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

I tillegg til kommunal representasjon i prostifellesrådet, er det viktig å etablere formelle 
strukturer for direkte dialog mellom kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Fredrikstad kommune ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte tiltakene. Det er 
viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom prostifellesråd og 
kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten i tilknytning til prostifellesrådenes 
møter. Det vil være en klar fordel om dette tilpasses den enkelte kommunes ordinære plan- og 
budsjettprosess. Det vil også være en klar fordel at utgifter som direkte kan relateres til den 
enkelte kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk belastes den enkelte 
kommune og ikke utjevnes. Dette kan gjelde både investeringsutgifter og deler av 
prostifellesrådets driftsutgifter. Fredrikstad kommune har i mange år hatt tett og godt 
samarbeid med fellesrådet, særlig i forbindelse med budsjettarbeid. Det har vært avholdt 
årlige møter mellom de politiske gruppelederne og fellesrådets administrasjon. Dette har 
bidratt til å styrke samhandlingen mellom kommune og kirke. Fredrikstad kommune mener det 
er viktig å opprettholde dette gode samarbeidet. Detmå legges til grunn at kommunenes 
representanter i et prostifellesråd verken kan forplikte egen eller andre kommuner, uten at det 
foreligger vedtak om dette i styrende organer i den enkelte kommune. Fredrikstad kommune 
vil peke på at samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige aktører i lokalsamfunnet 
er en sentral forutsetning for god samfunnsutvikling. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Følgende tilleggsmerknad til spørsmål 8:Ja, men begrenset stemmerett. Fredrikstad kommune 
ser generelt som sin oppgave å legge til rette for all frivillig virksomhet, herunder at tro- og 
livssynssamfunn fritt kan utøve sin aktivitet lokalt. I dette liggeret krav om likebehandling og 
tillitsskapende samarbeid. Derfor mener vi at kommunen og dennes representant ikke bør 
delta direkte i avgjørelser som har som formål å fremme ett bestemt livssyn. Den kommunale 
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representasjonen i prostifellesrådet bør derforha begrenset stemmerett, avgrenset til saker av 
økonomisk og administrativ karakter og ikke i tro, livssyns og teologispørsmål. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Gáivuona souhkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nord-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Karin Karlsen, Førstekonsulent/beredskapsrådgiver  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

ISlik Kåfjord kommune ser dette er forslaget om et kommuneoverskridende prostifellesråd en 
sentralisering av de lokale kirkelige organene.  Det som kjennetegner Kåfjord kommunes 
befolkning, og som skiller seg fra trenden på landsbasis, er at kommunen haren sekulær 
befolkning.  Kirke, bedehusene og menighetskontoret brukes mye av befolkninga.  Ved 
sentralisering av skatte- og ligningskontor har tilbakemelding vært at avstandene er for lange, 
og befolkninga har mistet en tjeneste/service som de bruker daglig.  Den erfaring som Kåfjord 
kommune har fra tidligere sentralisering av tjenester, har gjort at kommunens innbyggere er 
blitt fratatt et service- og tjenesteledd.Bemanningsmessig vil en sentralisering av 
menighetskontorene til et kommuneoverskridende prostifellesråd, vil sannsynligvis gi en 
innsparingseffekt med færre ansatte.  Er målet at Den Norske Kirke skal være en folkekirke, er 
forutsetning at kirka og de kirkelige organene må være lett tilgjengelig for innbyggerne.  Ved 
behov for kontakt med kirka vil det første møte være med menighetskontoret, hvor kjennskap 
til de ansatte er med på å skape trygge rammer.  Unntatt er selvfølgelig større hendelser hvor 
kirka/bedehuset åpnes for befolkninga. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

.I forhold til arbeidsgiveransvaret skjønner kommunen behovet for en definert arbeidsgiver, 
både i forhold til likebehandling av ansatte, utarbeidelse av reglement og rutiner, samt 
mulighet for påvirkning fra ansatte i forhold til utvikling av egen arbeidsplass.  Kåfjord 
kommune mener at dette kan ivaretas uten en sentralisering av menighetskontorene/kirkelig 
fellesråd. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Kåfjord kommune vil ikke tilrå en sentralisering av de lokale kirkelige organene til et 
kommuneoverskridende prostifellesråd.  Kommunal representasjon i kirkelig fellesråd tilrår 
Kåfjord kommune er som i dag, dvs at ordfører tiltrår styremøte i menighetsrådet, eller den 
ordfører bemyndiger, med full tale-, forslags- og stemmerett.Valg til menighetsrådene må 
avvikles til samme tid og sted som valg til kommunestyrene. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig irrelevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Når det gjelder prosessen med nye prostigrenser er Kåfjord kommune enig med utvalget at 
denne prosessen må forankres lokalt.  Skal kirka være en folkekirke, så må også lokale lag og 
foreninger involveres i denne prosessen.  En folkekirke medfører f.eks grendelag, idrettslag og 
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kulturforeninger vil være naturlig å involvere i denne prosessen.Som nevnt ovenfor er Kåfjord 
kommune imot en sentralisering av menighetskontorene/fellesrådene 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ved sentralisering av skatte- og ligningskontor har tilbakemelding vært at avstandene er for 
lange, og befolkninga har mistet en tjeneste/service som de bruker daglig.  Den erfaring som 
Kåfjord kommune har fra tidligere sentralisering av tjenester, har gjort at kommunens 
innbyggere er blitt fratatt et service- og tjenesteledd. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Selv om teamet ikke har vært tatt opp av utvalget, er det naturlig at også opplysningsvesenets 
fond vurderes i forhold til omorganisering, endring og ikke minst i forholdet mellom kirke og 
kommune.  Er det slik at kirka skal ha et eget eiendomsselskap somskal forvalte eiendom, 
kulturminner, naturressurser og kapital? Da følger også naturlig spørsmålet om hvordan 
overskuddet skal forvaltes, og med innspill fra hvem? At eierskapet til fondet er omstridt er et 
viktig argument for at både ordningen, lovtekstog grunnlovsparagraf må vurderes på nytt, hvor 
også kommunene er naturlige høringsinstanser. Viser i denne sammenheng til at 
Lovavdelingen har kommet frem til at staten har eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond, 
dette ble som kjent imøtegått av Dennorske kirke, som mener at fondet tilhører kirken.  
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Høringssvar fra 

Gamvik kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Nord-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Tor Arne Solvoll, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I forhold til ny-organiseringen i Den norske kirke vil Gamvik kommune gå imot opprettelsen av 
et prostifellesråd slik det er tenkt i høringen. Selv om høringen forsikrer at prinsippet om 
soknet som kirkens grunnenhet skal videreføres i ny-organiseringen,kan ikke Gamvik 
kommune se at en økt sentralstyring vil imøtekomme dette. Tvertimot. Økt sentralisering kan 
fort føre til færre aktiviteter og mindre engasjement i utkantene, som i neste omgang vil bidra 
til at oppslutning om kirken går ned. Det er nettopp gjennom de nære relasjoner og det lokale 
engasjementet at kirken har sin største styrke. Det er her den lever og er til. Og det er også 
gjennom den lokale kirkens virksomhet at kommunen finner størst motivasjon for sitt 
engasjement for kirken. I tråd med dette mener vi at en ny-organisering av kirken ikke bare bør 
videreføre soknet som kirkens grunnenhet som et teoretisk prinsipp, men at organiseringen 
bidrar til at dette blir realisert i praksis. Slik sett bør all forvaltning av kommunens 
finansieringtil kirken skje mest mulig lokalt. o Dette er helt avgjørende for å beholde det lokale 
engasjementet! o Det er avgjørende for å beholde god nærhet til kommunene! o Og det er 
avgjørende for folkekirken! 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En veldig negative konsekvensene ved innføring av en sentralisering av dagens ordning, er at 
beredskapen for en utkantkommune vil svekkes ved en alvorlig hendelse.Erfaringene i vår 
kommune i forhold til beredskap er av stor betydning når det kommer til åha en prest 
tilgjengelig på kort varsel ved alvorlige hendelser, hvor presten er en førstelinje beredskap for 
å kunne rykke ut raskt for å håndere hendelsen på en god og korrekt måte overfor de berørte 
parter i en hendlese. I så måte er denne kometanse uvurdelig for å sikre og trygge et 
psykosoialt kriseteam, og deres håndering av en kritisk hendelse 8f.es. ulykker med alvorlige 
skader eller dødsfall). I den tidlige fasen (utrykningsfasen) er denne kompetasen avgjørende 
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for de berørte og/eller pårørendesoppfølging/ettervirkning av hendelsen. I det videre vil 
kommunene ha et større ansvar for at dette blir ivaretatt, noe som derav er forsterkende i 
alvorligheten for å ivareta dagens ordning slik den er. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 
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Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Det er nettopp gjennom de nære relasjoner og det lokale engasjementet at kirken har sin 
største styrke. Det er her den lever og er til. Og det er også gjennom den lokale kirkens 
virksomhet at kommunen finner størst motivasjon for sitt engasjement for kirken. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

I forhold til ny-organiseringen i Den norske kirke vil Gamvik kommune gå imot opprettelsen av 
et prostifellesråd slik det er tenkt i høringen. Selv om høringen forsikrer at prinsippet om 
soknet som kirkens grunnenhet skal videreføres i ny-organiseringen,kan ikke Gamvik 
kommune se at en økt sentralstyring vil imøtekomme dette. Tvertimot. Økt sentralisering kan 
fort føre til færre aktiviteter og mindre engasjement i utkantene, som i neste omgang vil bidra 
til at oppslutning om kirken går ned. Det er nettopp gjennom de nære relasjoner og det lokale 
engasjementet at kirken har sin største styrke. Det er her den lever og er til. Og det er også 
gjennom den lokale kirkens virksomhet at kommunen finner størst motivasjon for sitt 
engasjement for kirken. I tråd med dette mener vi at en ny-organisering av kirken ikke bare bør 
videreføre soknet som kirkens grunnenhet som et teoretisk prinsipp, men at organiseringen 
bidrar til at dette blir realisert i praksis. Slik sett bør all forvaltning av kommunens 
finansieringtil kirken skje mest mulig lokalt. o Dette er helt avgjørende for å beholde det lokale 
engasjementet! o Det er avgjørende for å beholde god nærhet til kommunene! o Og det er 
avgjørende for folkekirken!  
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Høringssvar fra 

Gjerstad kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Torill Neset, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Gjerstad kommune anser at den største fordelen med et felles kirkelig organ på prostinivå som 
skal være arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt vil være bedre utnyttelse av 
ressursene, mindre sårbarhet f.eks. ved fravær, ansatte i større stillingerog med det styrket 
faglighet. Det vil være viktig å bygge opp kompetanse slik at dette organet fremstår som en 
kompetent arbeidsgiver for de ansatte. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ulempen kan være tap av lokalkunnskap dersom prostifellesrådet skal dekke et stort 
geografisk område som omfatter mange kommuner. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Prostifellesrådet bør dekke et begrenset antall kommuner, og hvor kommunene allerede 
samarbeider i diverse interkommunale samarbeidsordninger. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 



77 

 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Å videreføre muligheten for en-til-en-relasjon vil være viktig for å ivareta lokale hensyn i de 
ulikekommunene. Det må derfor utvikles en struktur for systematisk dialog med 
kommunene,spesielt rundt økonomi, og kommunen må sikres økonomisk styring over 
tilskuddsnivået tilkirkens lokale virksomhet.Det vil være viktig å skille mellom drifts- og 
investeringsbudsjett, slik det også gjøres i dag. Investeringsbehovene kan variere fra kommune 
til kommune og til ulik tid, og kommunen må vurdere og prioritere disse behovene opp mot 
andre lokale investeringsbehov.Det er samfunnsoppgaver og -utfordringer som det ligger 
muligheter i å samskape med kirken og andre aktører for å løse, blant annet med å bekjempe 
ensomhet og styrke frivillig arbeid i lokalsamfunnet. Videre er kirkebygg kulturarenaer for 
konserter o.l. som kan benyttes mer enn det gjøres i dag 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Som nevnt ovenfor er videreføring av muligheten for en-til-en-relasjon viktig for å ivaretalokale 
hensyn i de ulike kommunene. Det må derfor utvikles en struktur for systematiskdialog med 
kommunene, spesielt rundt økonomi, og kommunen må sikres økonomiskstyringover 
tilskuddsnivået til kirkens lokale virksomhet. For kommunen er det viktig å ha innsyn ihvordan 
tilskuddene forvaltes, det må være ordninger for systematisk rapportering (tertialvis)og det må 
fremgå at kommunens tilskudd faktisk er benyttet tilarbeid/aktivitet i denkommunen 
tilskuddet kommer fra. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Det er særlig viktig at de geografiske områdene ikke blir for store. Størrelsen må være slik at de 
ansattekan ha kjennskap og eierskap til området/kommunene de skal dekke, og kunne 
utnyttekapasitet og kompetanse på tvers. 
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11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Antall deltakende kommuner bør ikke være for høyt, og det må være lagt opp til faste 
møtepunkter både politisk og administrativt mellom kirken og kommunene. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Gjerstad kommune er opptatt av at de organisasjonsendringer som måtte bli gjort innen Den 
Norske Kirke gir grunnlag for et fortsatt effektivt og godt samarbeid mellom kommunen og det 
lokale kirkelige organ som får ansvaret for drift av kirken inkl. kirkebygg og kirkegårder.  
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Høringssvar fra 

Gloppen kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Geir Liavåg Strand, Organisasjonssjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i 
kirkeligadministrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmerådnærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring på lavest mulige 
effektive nivå kan også gi øktemuligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene medbest mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert ut 
frahensynet til å ivareta et arbeidsgiveransvar føre til at kirkelige fellesråd i mange kommuner 
vilerstattes med kommuneoverskridende fellesråd. Det er en vissrisiko for at det svekker 
relasjonenmellom kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige 
organet som vilha drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i 
lokalsamfunnene og i svært mangekommuner også det operative ansvaret for gravplassene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Gloppen kommunestyre ventar at rekneskapet for felles prosti vert ført slik at prostiet ivaretek 
kvarenkelt kommune sitt behov for innsyn i korleis midlane vert nytta. Dette gjeld både i 
høveinvesteringar og drift, slik at det er samsvar mellom tilskot ogtenester /investeringar.I 
tillegg til kommunal representasjon i prostifellesrådet er det viktig å etablere formelle 
strukturer fordirekte dialog mellom kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Gloppen kommune ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte tiltakene. Som nevnt 
over er det viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom prostifellesråd og 
kommuneadministrasjon, somsupplerer informasjonsflyten i tilknytning til prostifellesrådenes 
møter. Det vil være en klar fordel omdette tilpasses den enkelte kommunes ordinære plan- og 
budsjettprosess.Det vil også være en klar fordel at utgifter som direkte kan relateres til den 
enkelte kommune, ogsom den enkelte kommune støtter, faktisk belastes den enkelte 
kommune og ikke utjevnes. Dettekan gjelde både investeringsutgifter og deler av 
prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges tilgrunn at kommunenes representanter i et 
prostifellesråd hverken kan forplikte egen eller andrekommuner uten at det foreligger vedtak 
om dette i styrende organer i den enkelte kommune.Gloppen kommune vil peke på at 
samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige aktører ilokalsamfunnet er en sentral 
forutsetning for god samfunnsutvikling. Den norske kirkes menigheterer en av flere sentrale 
aktører med ideelt formål som er viktige samarbeidspartnere for kommunene iså måte. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Innledningsvis er det viktig å påpeke at alle som deltar i styret for et prostifellesråd vil sitte der 
for åivareta rådets oppgaver og interesser. Det gjelder også dersom man er oppnevnt fra et 
eller flerekommunestyrer.Kommunene har i dag rett, men ikke plikt, til å velge én representant 
til det kirkelige fellesrådet ikommunen. Dersom det legges vekt på minst mulig 
realitetsendringer i forholdet mellomkommunene og kirken lokalt som følge av at kirkelig 
fellesråds oppgaver overtas av prostifellesrådet,vildet være nærliggende å videreføre en 
mulighet for kommunal oppnevning også hit. I de sakenehvor rådet tar stilling til oppgaver som 
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er særlig viktige for kommunene, knyttet til for eksempelvedlikehold av kirkebygg og 
ivaretakelse av gravplassansvar, må det legges til grunn at kommuneneog Den norske kirke 
lokalt har samsvarende interesser.Etter Gloppen kommune si vurdering er det problematisk at 
en eller to representanter valgt fra kommunene har full stemmerett i prostifellesrådet, og for 
så vidt også i dagens kirkelige fellesråd. Det følger av atprostifellesrådet vil ha et medansvar for 
å støtte menighetene i deres oppgave i å «vekke og nære»det kristelige livet i menighetene, og 
et ansvar for å utarbeide mål og planer for den kirkeligevirksomheten i sittområde2. Det er en 
offentlig oppgave å legge til rette for at også tro- oglivssynssamfunn fritt kan utøve sin aktivitet 
lokalt innenfor de rammer som gjelder for all frivilligvirksomhet. Men å delta direkte i 
avgjørelser som har som formål å fremme ett bestemt livssyn vilfort oppfattes som å være i 
konflikt med likebehandlingshensynet, også selv om Den norske kirkemålt i antall medlemmer 
fortsatt er det dominerende livssynssamfunnet i de aller fleste norskekommuner. Det er heller 
ikke en nødvendig forutsetning for godt samarbeid med et organ som ogsåer viktig i å utføre 
oppdrag for offentlig sektor å ha direkte representasjon i organets styre.Kommunene velger 
for eksempel ikke representant til styrene i idrettsrådene, selv om disse har enviktig 
koblingsrolle i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virksomhet.På den annen side kan 
det også svekke kommunenes nærhet til forvaltningen av betydeligeoffentlige midler dersom 
det ikke er noen formell representasjon i prostifellesrådet. 60-70 pst avrådets budsjett vil 
typisk komme fra kommunale tilskudd. Selv om en styringsdialog knyttet til åoppfylle og 
rapportere på vilkårene for tildeling av slike tilskudd som nevnt over kan gjennomføresuten 
formell representasjon i prostifellesrådet, vil en direkte representasjon styrke 
relasjonenmellom rådet og kommunene.En deltakelse som avgrenses til kun å ha tale- og 
forslagsrett kan samtidig svekke motivasjonen for ådelta i rådets møter, og også påvirke i 
hvilken grad kommunene utpeker representant(er) medsentral posisjon i kommunenes egen 
ledelse.Gloppen kommune vil derfor prinsipalt anbefale at muligheten for kommunal 
oppnevning til det lokale kirkelige samarbeidsorganet videreføres, men at kommunenes 
oppnevnte representant(er) i prostifellesrådet kun deltar med stemmerett i saker av 
økonomisk og administrativ karakter. Det er da lagt særlig vekt på at flytting av oppgaver fra 
kirkelig fellesråd i en kommune til et prostifellesråd på tvers avkommuner i seg selv ikke er et 
godt argument for å endre på en praksis med mulighet til kommunaloppnevning. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Gloppen kommune ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte hensyn, men mener 
generelt at utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at dersom antall 
kommuner som får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vil detkunne føre til økt 
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opplevelse av avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale styringsstruktur og den 
enkelte kommune. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Som utvalget påpeker vil offentlig sektors finansieringsutfordringer øke i årene fremover, 
særlig somfølge av en forventet vekst i antall eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester. 
Krav tilkostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst like mye for kommunale tilskudd til 
kirkeligetjenester som det vil gjelde for kommunenes egne velferdstjenester. Den norske kirke 
bør derforogså vektlegge at prostifellesrådene skal kunne være enheter som både tiltrekker 
seg relevantkompetanse gjennom å framståsom attraktive og profesjonelle arbeidsgivere med 
et utviklendearbeidsmiljø, samtidig som det er høy kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forskning viser at kommunene stort sett er fornøyd med det interkommunale samarbeidet, og 
atdette er nødvendig for å kunne tilby tjenester til innbyggerne med både god kvalitet og 
høykostnadseffektivitet. Men det pekes samtidig på at både økonomisk og demokratisk styring 
er merkrevende enn når den enkelte kommune selv har det direkte ansvaret. Og det pekes 
også påutfordringer med integrering med det ordinære kommunale tjenesteapparatet. Det er 
ikke urimeligå anta at størrelsen på disse utfordringene samvarierer med antall deltakende 
kommuner og – til enviss grad – også geografiske avstander.Prostifellesrådene skal dannes for 
å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes primære lokaleenhet – soknene. Og hoveddelen 
av finansieringen kommer fra kommunene. For å sikre at den lokaleforankringen beholdes så 
sterk som mulig selv i tilfeller hvor rådet dekker mange menigheter og flerekommuner, er det 
viktig at det arbeides godt med strukturer for å bygge og vedlikeholde relasjonermellom 
organisasjonsenhetene, også til dels uavhengig av den formelle representasjonen 
iprostifellesrådet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Gloppen kommune har ikke ytterligere synspunkter ut over det som er omtalt over.  
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Høringssvar fra 

Gol kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Hege Mørk, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i 
kirkeligadministrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmerådnærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring på lavest mulige 
effektive nivå kan også giøkte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester levereslokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er vanskelig å ta stilling til høringen da den er lite utredet med tanke på økonomiske 
forhold.Hvordan skal kostnadene til et felles prostiråd fordeles mellom de deltakende 
kommunene? Noenkommuner har flere sogn, andre har ett. Dialogen mellom kommuneog 
fellesråd antas å bli merutfordrende i forhold til økonomiske bevillinger. I dagens modell finner 
vi løsninger sammen, vildet være mulig i denne modellen? Prostifellesrådet vil ha ansvar for 
drift avkirkene. Vil det bety at de deltakende kommuner vilha et felles ansvar for den 
økonomiske delenav drift for alle kirker i prostiet eller vil bevilling skje til kirke i egen 
kommune? I enstørre organisasjon vil mere ressurser måtte brukes på ledelse. Det er viktig at 
disse ressursenefinnes innenfor dagensbudsjetter slik at dette ikke blir en mye dyrere ordning 
for kommunene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er viktig at man ser på dagens kostnader lager fordelingsnøkler slik at ingenkommuner 
kommer dårligere ut økonomisk.- Drift og vedlikehold av kirker må budsjetteres og bevilges 
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kommune for kommune slikat man bevilger til kirker i egen kommune.- Viktigat samarbeidet 
kommune/kirke opprettholdes 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Viser til svar på spørsmål nr. 6. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

En stor andel av rådets budsjett vil typisk komme fra kommunale tilskudd. Kommunen bør ha 
enrepresentant med full stemmerett.Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og 
valgordninger, herunder forutsetninger ogpremisser for at dere som kommunerkan ha tillit til 
at et kommuneovergripende organ kanforvalte de kommunale tilskuddene til Den norske 
kirkes virksomhet på en god måte. KS svar KShar ikke kommentarer ut over det som er angitt 
overfor. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 
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Det er svært viktig at det blir opprettholdt et kontor i hver kommune. Tilstedeværelse er viktig 
for å ivareta et nært og nødvendig samarbeid med kommunen og samfunnet. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Gran kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Gaute Øvrebotten, seniorrådgiver  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 
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Annet? 

Kommentar til spm 1Vedrørende kommunal representasjon i fellesrådene, drøfter utredningen 
at kommunene i prostifellesrådets område skal oppnevne en felles representant (eller to viss 
det omfatter 6+ kommuner). Helt uavhengig av hva som blir den framtidigerollens formelle 
status i rådets saksbehandling, framstår det som innlysende at representasjonen i beste fall 
blir en lyttepost og et felles talerør som ikke på noen måte kan erstatte informasjonsflyt i 
direkte dialog om virksomhet i de sognene som kommunen kjenner. Dette gjelder framfor alt i 
budsjettprosessen, i lys av finansieringsansvaret og kommunens frihet til å ta lokale og 
kommunale hensyn når budsjettrammer og investeringsbehov skal drøftes. Det må derfor 
stilles krav til «kommunevise» budsjetter og regnskaper (egne underregnskaper) hvis dette 
skal framstå «troverdig» overfor bevilgende kommuner. Dette aktualiseres også i forhold til at 
den enkelte kommune skal kunne velge omfang av bevilgning som vil kunne medføre ulikt 
tjenestenivå og standardpå tjenestene innenfor det enkelte prostifellesråd.For konkrete 
samarbeidsaktiviteter vil dialogen skje etter de rammer som en samarbeidsavtale 
fastlegger.Kommentar til spm 2: Begrunnelse: Spørsmålet synes forkjært; det vil, folkelig sagt, 
være en underlig regnskapsførsel, sammenlignet med kommunens regler og reglene for 
private virksomheter. Kommunen må kreve at dette skillet opprettholdes i tråd med dagens 
regnskapsforskrifter for kommune- og kirkeregnskapene, slik at det er mulig å holde en klar 
dialog i budsjettarbeidet og i rapportering/oppfølging. Kommunestyret står fritt til å vurdere 
«tilstrekkelig» bevilgning, altså indirekte definere et aktivitets- eller kvalitetsnivå på kirkelig 
virksomhet og drift. Det betyr på den ene siden at innstramningermå kunne dokumenteres fra 
fellesrådet, og omvendt at økt ramme ikke benyttes av prostifellesrådet til å saldere andre 
kommuners nedskjæring. Det hadde vært mye mer relevant at spørsmålet gikk på om 
prostifellesrådet skal kunne disponere kommunenes samlede tilskudd fritt (drift og 
investering), eller om hver enkelt kommunes tilskudd skal behandles i et «prosjektregnskap» 
(dagens fellesrådsregnskap) som omfatter alle sognene i kommunen, med fratrekk av et avtalt 
administrasjonstilskudd til fellesrådsdriften. Da ville svaret være at kommunen klart – 5 poeng 
– vil vektlegge et en-til-en-forhold mellom budsjettildeling og prostifellesrådets 
aktivitetsområder (regnskap).Merk også formannskapets vedtak i sak om høringsuttalelse: 
Formannskapet vedtar å sende høringssvar som foreslått i saken med følgende tillegg vedtatt 
iformannskapets møte 07.10.2021: Gran kommune ønsker å videreføre ordningen med 
kommunale fellesråd. Dette er en ordning som fungerer godt og sørger for god 
kommunikasjon og samhandling mellom kommunen og kirka lokalt. (Formannskapssak 66/21.) 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Nei 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 
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(Utfyllende til spm 8) Prostifellesrådet vil være en ekstern instans, slik fellesrådet er i dag. 
Dagens representasjon er en kan-bestemmelse. Det signaliserer klart at kommunestyrets 
representasjon er en annen enn rollen for de ordinære medlemmene av fellesrådet. Dersom 
ny organisering blir at «prostifellesrådets kommuner» oppnevner én, felles representant (to 
ved mer enn fem kommuner i fellesrådsområdet), blir verdien av denne representasjonen 
svært liten, som lett erstattes med dialogmøter. En felles representant vil dessuten fordre at 
kommunene etablerer en samhandling rundt rolla, og det oppstår lange kommunikasjonsveier 
fra prostifellesråd til det enkelte kommunestyre.Kommunens særlige tilknytning gjelder alt 
overveiende finansieringsansvaret.Kommunestyret bevilger i dag midler til andre eksterne 
uten å ha sete i styrende organer. Der kommunen gir tilskudd til øremerkede aktiviteter, 
etableres det gjerne et samarbeid på grunnlag av avtale, herunder om felles styring. Det 
samme bør gjelde for denne relasjonen.Dialogen og informasjonen kan, som ellers, løses 
utenom fellesrådets formelle møter. Kommunen kan inviteres til møter nå prostifellesrådet ser 
det formålstjenlig, eller omvendt, at prostifellesrådet, leder og/eller kirkeverge, inviteres til 
kommunestyret. Hovedkanalen er likevel kirkevergens kontakt med kommunens rådmann. På 
toppen av det hele vil antagelig store deler av prostifellesrådets sakskart inneholde saker uten 
relevans for en kommunestyreoppnevnt representant. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Vedrørende medlemsstørrelse: Betyr lite for kommunen.Vedørende geografisk størrelse: Kan 
kan ikke se at dette har betydning for kommunen, annet enn som reiseavstand til 
prostifellesrådets administrasjon. Men dette motvirkes av digitale møteformer.Vedørende 
identitet/naturlig område: Dette har betydning, fordi denne identiteten også vil gjelde de 
kommunene som ligger innenfor prostifellesrådets geografi. De vil sannsynligvis allerede 
samhandle, noe som letter samarbeidet mellom fellesrådet og kommunene, ogsmører 
nødvendig samhandling kommunene imellom inn mot prostifellesrådet.Vedrørende antall 
sogn: Kan ikke se at dette har vesentlig betydning for kommunen.Vedrørende antall prostier i 
bispedømmet: Kan ikke se at dette har vesentlig betydning for kommunen.Vedørende antall 
kommuner: Dette har betydning tilsvarende som for vertskommunesamarbeidene kommunen 
deltar i; her betyr flere deltakere tyngre samordning, større krav til informasjon og dialog for 
vertskommunen, mindre samhandling mellom deltakerkommunene. Hvor grensa skal settes, 
har en ikke noen klar mening om.Vedrørende kjente strukturer: Betydningsfult, jf over om 
identitet; tilsvarende gjelder for kjente strukturer som fylke, politidistrikt, regionråd, siden 
kommunene da allerede har utstrakt samarbeids- og samhandlingserfaring. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Se merknader til 10. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Prostifellesråd opphever det lokale fellesskapet mellom kirkelig fellesråd (og sognene) og 
kommune. Rapportens risikovurdering, at regionalt fellesråd er en risiko for 
kommunerelasjonen, er dekkende; ute av øye, ute av sinn. For kommunen er det sentralt at 
det sikres en én-til-én-dialog om budsjett på kommunens sognenivå. Så blir det nødvendig 
med dialog omkring nødvendige rammer for prostifellesrådets kirkevergeadministrasjon, som 
krever at prostifellesrådet etablerer en budsjettrutine på dette nivået. Et prostifellesråd vil 
dermed måtte etablere ressurskrevende dialogrutiner som ikke behøves i dagens organisering, 
og spiser av eventuelle stordriftsfordeler i en – tross alt – styrket administrasjon. Andre 
løsninger som gir prostifellesrådet større frihettil å disponere kommunenes driftstilskudd, 
aktualiserer full statlig finansiering av Den norske kirke. Jf. at tilskudd til andre 
livssynsorganisasjoner ble overtatt av staten i og med ny trossamfunnslov.Formannskapets 
vedtak, sak 66/21:Formannskapet vedtar å sende høringssvar som foreslått i saken med 
følgende tillegg vedtatt i formannskapets møte 07.10.2021: Gran kommune ønsker å 
videreføre ordningen med kommunale fellesråd. Dette er en ordning som fungerer godt og 
sørger for god kommunikasjon og samhandling mellom kommunen og kirka lokalt  



90 

 

Høringssvar fra 

Hábmera suohkan/Hamarøy kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Britt Kristoffersen, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig linje i arbeidsgiverpolitikken lokalt kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon og muliggjør overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd nærmere det lokale nivået. Slik løsning kan også bidra til at kirkelige tjenester 
leveres lokalsamfunnene med lik og best mulig kvalitet.srådet, fellesrådet og menigheten. 
Videre at det også kan svekke mobiliseringen av frivillig arbeid knyttet til kirken. Vi vil 
understreke viktigheten av god lokal forankring og lokalkunnskap. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vi vil i praksis få et kommuneoverskridende prostifellesråd dersom utvalgets rapport og 
anbefaling følges opp. Dette blir en type interkommunal kirkeorganisering, der 
finansieringsansvaret fortsatt skal ligge hos primærkommunene. Hábmera suohkan/Hamarøy 
kommune ser potensielt en klart svekket relasjon mellom kommunen som tilskuddsmyndighet 
og gravplassmyndighet på den ene siden og det kirkelige organet som vil ha drifts- og 
vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene og operativt ansvar for 
gravplassene på den andre. Vi mener dette blir utfordrende.Hábmera suohkan/Hamarøy 
kommune ønsker ikke et kommuneoverskridende fellesråd, og er usikker på retningen til 
arbeidet med ny kirkelig organisering. Det er svært mange områder i samfunnet vårt der 
ledende roller blir flyttet bort fra lokalsamfunnene, noe som fort kan gi utslag i mindre 
innflytelse lokalt og dermed mindre oppslutning fra lokalbefolkningen. Videre at kirken er 
avhengig av lokalkunnskap om samfunnet den er del av i sittvirke, og at slik kunnskap svekkes 
når det blir større avstand til beslutningsorganer. Vi er urolige for at et 
kommuneoverskridende fellesråd skaper større avstand mellom kirken og kommunen, og at 
det vil gå ut over det arbeidet som nå utføres av menighetsrådet, fellesrådet og menigheten. 
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Videre at det også kan svekke mobiliseringen av frivillig arbeid knyttet til kirken. Vi vil 
understreke viktigheten av god lokal forankring og lokalkunnskap. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er mulig å etablere formelle strukturer for direkte dialog mellom administrasjonen i den 
enkelte kommune og prostifellesråd om de oppgaver fellesskapet utfører, med basis i de 
kommunale bevilgningene. Slik vi ser det vil likevel ikke en (inter)kommunal representasjon i 
prostifellesskapets styre, som det legges opp til, kunne ivareta behovet til den enkelte 
primærkommune. KS peker på at mange kommuner er engasjerte i regionsamarbeid og at slike 
kan ha en rolle. I vårt tilfelle vil ikke det være en løsning, ettersom Hamarøy tilhører Ofoten 
prosti, mens vi inngår i Salten Regionråd. Uansett mener vi at regionsamarbeidet ikke kan 
erstatte den enkelte kommunes representasjon i fellesråd for å sikre god samhandling med 
kirken lokalt. Vi finner det vanskeligå peke ut tiltak som kan redusere uønskede virkninger av å 
etablere kommuneoverskridende fellesråd, ettersom det er vår vurdering at vi må beholde 
lokal forankring og samarbeid i et kommunalt fellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Kommunen ønsker ikke å rangere tiltakene, og ser alle som viktige. Det vises til KS` sitt 
høringssvar der KS understreker at det er viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom 
prostifellesråd og kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten i tilknytning til 
prostifellesrådenes møter. KS sier videre at det er en klar fordel om dette tilpasses den enkelte 
kommunes ordinære plan- og budsjettprosess. KS peker på at det vil være en klar fordel at 
utgifter som direkte kan relateres til denenkelte kommune, og som den enkelte kommune 
støtter, faktisk belastes den enkelte kommune og ikke utjevnes. Dette kan gjelde både 
investeringsutgifter og deler av prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges til grunn at 
kommunenes representant(er) iet prostifellesråd hverken kan forplikte egen eller andre 
kommuner uten at det foreligger vedtak om dette i styrende organer i den enkelte 
kommune.Hábmera suohkan/Hamarøy kommune vil legge til at et prostifellesråd må forholde 
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seg til primærkommunenes faktiske evne og vilje til å prioritere kirkelige behov opp mot øvrige 
lokale kommunale behov. Dette må derfor skje som en del av de kommunale plan- og 
budsjettprosessene, der kommunestyrenes ansvar og beslutninger må respekteres fullt ut, slik 
kommunelovenoppstiller. Av dette følger også at rapporterings- og regnskapsrutiner må 
etableres på en slik måte at tilliten ikke svekkes mellom partene. Kommunestyrene må få se 
hvordan deres bevilgninger er blitt anvendt, enten dette gjelder investerings- eller 
driftsformål.KS peker videre på at samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige 
aktører i lokalsamfunnet er en sentral forutsetning for god samfunnsutvikling. Den norske 
kirkes menigheter er en av flere sentrale aktører med ideelt formål som er viktige 
samarbeidspartnere for kommunene i så måte. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommentar til punkt 8: Alle som blir valgt til å delta i ulike styrer og råd i organisasjoner – her 
prostifellesrådet, vil sitte der for å ivareta prostifellesskapets oppgaver og interesser, ikke 
kommunen(es). I dagens kirkelige fellesråd har kommunene enrett til, men ikke plikt til å velge 
èn representant til kirkelig fellesråd. I Hábmer/Hamarøy har vi en politisk oppnevnt 
representant i kirkelig fellesråd og mener dette er viktig for å sikre god samhandling og 
forankring. Skal kommunene ha representasjon i prostifellesrådene bør den være med full 
stemmerett. Hvis ikke ventes det å være lite motiverende å delta. Det vises imidlertid til KS sitt 
høringssvar der det tas opp at det er ulike sider som taler for og imot at kommuner skal utpeke 
en eller flererepresentanter til styret i et kirkelig organ. Vi er pr nå usikre på om vi vil tilrå 
oppnevning av representant til et kommuneoverskridende prostifellesråd, mens det er 
sannsynlig at vi fortsatt vil det ved videreføring av dagens kommunale fellesråd. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Det vises til KS` høringssvar som støttes: KS ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte 
hensyn, men mener generelt at utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at 
dersom antall kommuner som får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vil det kunne 
føre til økt opplevelse av avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale 
styringsstruktur og den enkelte kommune. 
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11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Viser tli KS’ høringssvar: Som utvalget påpeker vil offentlig sektors finansieringsutfordringer 
øke i årene fremover, særlig som følge av en forventet vekst i antall eldre med behov for pleie- 
og omsorgstjenester.  Krav til kostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst like mye for 
kommunale tilskudd til kirkelige tjenester som det vil gjelde for kommunenes egne 
velferdstjenester. Den norske kirke bør derfor også vektlegge at prostifellesrådene skal kunne 
være enheter som både tiltrekker seg relevant kompetanse gjennom å framstå som attraktive 
og profesjonelle arbeidsgivere med et utviklende arbeidsmiljø, samtidig som det er høy 
kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Generelt har Hábmer/Hamarøy gode erfaringer med interkommunale samarbeid i Salten. 
Antallet samarbeid øker og fungerer stadig bedre. Det er likevel en erkjennelse at 
interkommunale samarbeid kan svekke opplevelsen av lokal styring og forankring. KS pekeri 
sitt høringssvar på at forskning viser at både økonomisk og demokratisk styring er mer 
krevende i interkommunale samarbeid, enn når den enkelte kommunen selv har ansvaret, og 
at det kan være utfordringer med integrering med det ordinære kommunale 
tjenesteapparatet. Dette kan vi kjenne oss igjen i. Hábmer/Hamarøy mener utfordringer som 
kan ses i interkommunale samarbeid også vil kunne ses i ei ny kirkelig organisering der 
avstander og antall deltakende kommuner vil spille inn. Det kan imidlertid være gode grunner 
til å velge interkommunale løsninger i andre sammenhenger, men vi mener det er vanskelig å 
sammenligne med arbeidet i kirken. For å få oppslutning om kirka og menighetens arbeid, må 
den lokale forankringa være på plass. Vi tror det vil svekke menighetsrådets arbeid og de 
frivilliges innsats, og ber om at dere ser på organiseringa på nytt.Vår kommune er eneste 
kommune i forvaltningsområdet for samisk språk med ansvar for lulesamisk språk. Vi 
registrerer at kirken lokalt har vært langt fremme i arbeidet med å bidra til synliggjøring av 
samisk språk og kultur i kirken og meninghetens arbeid. Dette vil være en dimensjon som kan 
svekkes i interkommunalt samarbeid, fordi det ikke er flere forvaltningskommuner i vår 
nærhet. Hvordan samisk språk og kultur - og kirkens medansvar i forvaltningskommuner - best 
kan ivaretas, bør være med i vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig 
prostistruktur. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Hammerfest kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nord-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Grethe Johannessen, Fagansvarlig kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Med prostifellesrådet som arbeidsgiverorgan forventer vi å se en enda mer profesjonell aktør; 
blant annet i utøvelsen arbeidsgiveransvaret, økonomihåndteringen, utviklingsarbeidet og 
dialogen med kommunen og andre. Av konkrete gevinster som kan oppnås vilvi framheve: - 
Stordriftsfordeler som følge av mer profesjonell og effektiv drift. - At arkiv- og 
dokumentasjonslover samt krav til oppbevaring ivaretas bedre og sikrere enn det man klarer 
alene i de små kommunene i dag.- Det er generelt en stor fordel med en felles arbeidsgiver og 
mulighet for flere hele stillinger i prostiene.kommunenes nærhet til forvaltningen av egne 
kirkebygg svekkes, og usikkerhet rundt hvor og hvordan de kommunale overføringene brukes 
kan bidra til å svekke både kommunens eierskap og betalingsvillighet til kirkebyggene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

- Tap av arbeidsplasser, f.eks. som følge av at det skal være bare en kirkeverge i prostiet. Slike 
tap vil ramme de minste kommunene hardest.  - Vi vil få prostier som har stor geografisk 
utstrekning, men få innbyggere. Lang og tungvint reisevei, og behovfor overnattinger i 
forbindelse med møter og andre arbeidsoppdrag, vil medføre både økonomiske og 
menneskelige kostnader. - Uforutsigbarhet for ansatte, f.eks. ved at medarbeidere må være 
forberedt på å utøve tjeneste i et stort geografisk område og overen eller flere 
kommunegrenser ved fravær, vakanse og annet. - Avstand til administrativ leder og mangel på 
daglig ledelse på soknnivå. - Kommunene har finansieringsansvaret for driften av Den norske 
kirke lokalt. Løsning av fellesoppgaver i prostiet vilkreve ressurser, og lokalkirkene kan få 
mindre å rutte med. Vil kommunenes betalingsvillighet til den løpende driften av kirken 
opprettholdes?  - Kommunene har ansvaret for bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. I 
den nye forvaltningen skal prostifellesrådet forvalte kirkebyggene på vegne av soknene. Vi vet 
at mange kirker/kirkebygg har store utbedringsbehov og at eierkommunene sliter med å 
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finansiere kostnadene. Hvordan skal dette løses innenfor den nye organiseringen? Med den 
nye organiseringen kankommunenes nærhet til forvaltningen av egne kirkebygg svekkes, og 
usikkerhet rundt hvor og hvordan de kommunale overføringene brukes kan bidra til å svekke 
både kommunens eierskap og betalingsvillighet til kirkebyggene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

- At det utarbeides klare avtaler mellom kommunen og prostifellesrådet. Stikkord er dialog, 
kjøreregler og øremerking. - At det skilles mellom drift og investeringer i 
budsjettene/overføringene. - At den enkelte kommune fortsatt har ansvar for drift og 
investeringer i egen kommune og at den ikke står ansvarlig for drift og investeringer i andre 
kommuner.- At man søker å forhindre at mindre kommuner blir «slukt» av omorganiseringen, 
f.eks. ved å miste stillinger.- At man søker å oppnå en best mulig oppgavefordeling som 
hensyntar og tilgodeser alle kommunene i prostiet. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

- At det tilrettelegges for fortsatt nærhet til lokalkirken – både for kommunen og 
befolkningen.- At kommunen fortsatt er med å beslutter om finansiering av lokalkirken.- At det 
legges til rette for fortsatt sterke menighetsråd i det enkelte sokn. Det atutredningen foreslår 
at prostifellesrådet skal ivareta relasjonen til kommunene og lokalsamfunnet sammen med 
menighetsrådene anses positivt. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 
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- At åpenhet og innsyn praktiseres.  - At valg til menighetsråd fortsatt skjer samtidig med og i 
nærheten av Stortingsvalget. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

- Avstander og den menneskelige belastningen som følger av dette. Mange steder vil det dreie 
seg om to dagers reise per møte i prostifellesrådet og inntil 5 årlige møter. - Lederspenn og 
nærheta til ansatte: I prosti med store geografiske avstander vil det være stor fysisk avstand 
mellom leder/den administrative tjenesten og medarbeiderne. Dette stiller store krav til tillit 
og egenledelse. - Behov for daglig ledelse: Mange små stillinger og mange oppgaver som skal 
løses i den enkelte kommune og/eller sogn vil forutsette løsninger for daglig ledelse på 
soknenivå. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Kommunen har erfaringer med interkommunalt samarbeid på flere områder, bl.a.: - 
"Vertskommune" for en eller flere kommuner med ansvar for oppgaveløsning innen 
barnevern, IT, NAV og krisesenter- IKS samarbeid om museum, revisjon og kontrollutvalg- 
RegionrådVi har i all hovedsak har positive erfaringer med interkommunalt samarbeid. 
Utfordringene er som oftest: - Avstander og reisetid til møter m.m, men møter kan avholdes 
på nett.- Det å beholde arbeidsplassene i de små kommunen er ofte vanskelig. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Hareid kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Møre 

Ansvarlig innsender:  

Erlend Friestad, kommunikasjonsansvarleg  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Hareid kommune sender inn følgande høyringssvar (vedteke av formannskapet 11. oktober i 
sak PS 128/21)1. Kyrkja bør ta eit nasjonalt ansvar for likebehandling av dei tilsette. Det er 
positivt at ein arbeider mot ei betre strategisk styring i forholdet lokalt, regionalt, nasjonalt 
nivå.Dei kyrkjeleg tilsette har i dag to arbeidsgjevarar. Prestane og dei tilsette ved 
bispedømekontora har sidan 2017 vore tilsette i rettssubjektet Den Norske Kyrkja (rDNK), 
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medan dei andre medarbeidarane i lokalkyrkjene er tilsette av Kyrkjeleg Fellesråd i 
kommunen. Felles arbeidsgjevarlinje kan løysast ved å tilsette alle i rDNK med delegert mynde 
til dagens Bispedøme og dagens Fellesråd. 2. Dagens fellesrådsstruktur fungerer godt på lokalt 
plan. Ved eventuell endring i organisering må det leggast stor vekt på å skape organisatoriske 
rammer som kan oppretthalde folkekyrkja og det lokale engasjementet, eigarskapet og 
motivasjonen for frivillig arbeid.3. Dei økonomiske rammeføresetnadane er uklare og effekten 
usikker. Den nye modellen legg opp til framleis delt finansiering mellom kommune og stat, 
medan kommunen sin medverknad på økonomiske disposisjonar vert redusert. Ein må då 
påregne mindre motivasjon til å skyte ekstra av kommunekassa inn i kyrkjelege budsjett.  
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Høringssvar fra 

Hattfjelldal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Inga-Lill Sundset, Kommunalsjef oppvekst og kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En felles arbeidsgiver og større fagmiljøer vil styrke kirken som profesjonellsamarbeidspartner 
for kommunene. Det vil også bidra til at flere medarbeidere vil kunne hastørre stillinger og mer 
hensiktsmessige arbeidsforhold, men det er viktig å se på hvasom ermulig å gjennomføre i 
praksis. Mange små kommuner i Nord-Norge har lange avstander mellomde ulike kirkene, og 
større fagmiljøer må føre til bedre vilkår for det kirkelige arbeidet også imindre kommuner. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er godt rom for tett dialog i det daglige per i dag. Daglig leder i kirkelig fellesråd kanha nær 
og detaljert oversikt over det meste innen driften. Sterk lokalkunnskap gjør det lettere åløse 
utfordringer som oppstår i samarbeidet eller i lokalsamfunnet. Ved å samle denne rollen pået 
mer overordnet nivå, vil det være svært sannsynlig at lokalkunnskapen og mulighetene for tett 
dialog svekkes. Det er også en ulempe at bruken av kommunalt tildelte midler vil bli mindre 
transparent. Større strukturer vilgjøre det vanskeligere å sikre at alle kommuner får ta del i den 
kompetansen som blir etablert på et nivå som svarer til det kommunen bidrar med av 
finansiering. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Prostifellesrådene kan etablere faste kontaktpersoner for hver kommune, som 
kanopprettholde den nødvendige lokalkunnskapen. Denne oppgaven bør fordeles slik at 
kontaktenvære like tett som i dag. Det kan også være at prostifellesrådet bør ha to 
representanter fra hvertmenighetsråd. Alle medarbeidere med spesialiserte funksjoner bør 
passe på at de fordeler sintid mellom kommunene noenlunde i tråd med størrelsen på 
kommunenes bevilgninger.Prostifellesrådets regnskaper bør skille mellom hva som brukes 



101 

 

lokalti den enkelte kommuneeller det enkelte sokn og hva som brukes felles for 
prostifellesrådet, også innen driftsbudsjettet. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunestyret mener det vil være veldig viktig å videreføre en én-til-én-relasjonmellom 
kommune og prostifellesrådet, fordi den tette dialogen kommunen har i dag ernødvendig for å 
forstå budsjettinnspillene fra fellesrådet og sikre at tildelte midler blirbenyttet etter hensikten. 
Kommunestyret  mener også det er veldig viktig å skille mellomdriftsbudsjett og 
investeringsbudsjett, fordi investeringene er knyttet til det helt lokale, ogdermed kan 
identifiseres på kommunenivå. Kommunestyret  mener også det er viktig å styrkekirken som 
en samskapingsaktør med kommunene, fordi kirken mobiliserer en betydeligfrivillighet og 
sosial kraft i lokalsamfunnet. I tillegg er kirkene fortsatt en viktig fellesarenafor store deler av 
befolkningen. Det er også viktig for kirkens tilhørighet til lokalsamfunnet åsamarbeide med 
kommunene, som skal ivareta hele befolkningens interesser lokalt – og ikkebare medlemmer i 
ett bestemt trossamfunn eller ett bestemt frivillig miljø.Kommunestyret  mener det er naturlig 
med kommunal representasjon i Prostifellesrådene.Det foreslås også at hver kommune 
innenfor forvaltningsområdet for samisk språk skal peke ut samiske representanter til 
prostifellesrådet. I sørsamisk område har mye av det sørsamiske menighetsarbeidet vært 
ivaretatt av sørsamisk menighet. Det vil derfor bli spilt inn særskilt i høringen at man fortsatt 
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ivaretar arbeidet som sørsamisk menighet utfører, og ikke endrer til en mer fragmentert 
sørsamisk arbeid innenfor kirken. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Kommunestyret mener det er gode og relevante hensyn som er trukket fram.Kommunestyret 
vil legge til at det er svært krevende å forholde seg til at statlige ognasjonale organer har en 
lang rekke ulike administrative inndelinger. Dette gjør det bådevanskelig for statlige og 
nasjonale organer å samordne seg med hverandre, og det gjør detvanskelig for kommunene å 
få sikret seg gode møtepunkter med disse organene. At kirken nålegger opp til å forsterke 
denne utviklingen, ser ikke Hattfjelldal kommune positivtpå.Dersom det blir endringer i 
prostistrukturen, bør denne helst sammenfalle med andrestatlige eller nasjonale 
administrative inndelinger, så langt det er mulig. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Indre Helgeland har en geografisk, samferdselsmessig og befolkningsmessig struktur som gjør 
at det til tider kan være utfordrende å koordinere innretningen på ulike interkommunale 
samarbeid. For Hattfjelldals vedkommende samarbeider kommunen med flere ulike 
kommuner avhengig av saksfelt. Dette gir på den ene siden stor fleksibilitet i 
samarbeidsformer, men det gir også samordningsutfordringer. En endret prostistruktur bør i så 
fall ta hensyn til at det i regioner som vår kan være flere ulike konstellasjoner som kan 
oppleves som «naturlige». Det må derfor gjøres individuelle, lokalt baserte vurderinger på hva 
som vil være en hensiktsmessig struktur hvor også små kommuner ivaretas. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Hattfjelldal kommune setter pris på muligheten til å uttale seg. Dersom endringer ikirkens 
organisering medfører løsere koblinger mellom kommune og kirke, kan dette fåkonsekvenser 
for kirkens legitimitet i lokalsamfunnet. Det er derfor i kirkens og kommunensinteresse å ha et 
fortsatt tett samarbeid.Det er svært mange områder i samfunnet vårt der ledende roller blir 



103 

 

 
  

flyttet bort fra lokalsamfunnene,noe som fort kan gi utslag i mindre innflytelse lokalt og tap av 
lokale arbeidsplasser.  
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Høringssvar fra 

Heim kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Ola Morten Teigen, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Heim kommune er usikker på om etablering av prostifellesråd vil være egnet til å totalt sett 
gikirken bedre organisering av sine ressurser i fremtiden. Selv om Heim kommune har 
forståelse forat dagens ressurser kan ønskes bedre organisert er det viktig åminne om faren 
for en fjernererelasjon mellom kommune og kirke. Kommunens eierskap til kirkens oppgaver i 
dag er tilkommetover lang tids samhandling og et fellesskap der kirke og kommune har vært 
nær hverandre. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være viktig at et prostifellesråd både har oppgaver og myndighet som er egnet til å 
skapeentusiasme og engasjement om de lokale kirkelige forhold i den enkelte kommune. 
Detteinkluderer også at kommunens medlem har fulle rettigheter. Det må viderevære tett 
dialogmellom kirkens regionale nivå og kommunene ut over deltagelsen i prostifellesrådet.Det 
understrekes samtidig at en større reform av prostienes geografiske utbredelse vil 
kunneforsterke de mulige, negative virkninger av omdanningen til prostifellesråd.Heim 
kommune støtter kirkens arbeid med å redusere omfanget av deltidsarbeid 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 
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Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Hemnes kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Paul Asphaug, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Henviser til punkt nr. 9 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Henviser til punkt nr. 9 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Henviser til punkt nr. 9 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Annet? 

Se svar punkt nr. 9 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Hemnes kommune ber Den norske kirke å ikke gå videre med planene om oppretting av 
prostifellesråd. En slik modell vil svekke kontakt og finansieringsvilje fra den enkelte kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Henviser til svar i punkt nr. 9  
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Høringssvar fra 

Herøy kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Møre 

Ansvarlig innsender:  

Trond Arne Aglen, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Forutan openbare fordeler som at større einingar kan føre til profesjonaliseringa av 
arbeidsoppgåver, fleire heile stillingsstørrelsar og effektivisering, så trur høyringsorganet at 
arbeidsgivarstyring på lågaste effektive nivå kan gi auka moglegheit tilbetre oppgåveløysing 
lokalt, slik at kyrkjelege tenester vert levert lokalsamfunna med best mogleg kvalitet innafor 
dei tilgjengelege økonomiske rammene. Også større fleksibilitet til  å styre ressursane i prostiet 
ved vakanse vil vere ein fordel. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Utvalet sin rapport peikar på at eit prostifellesråd på lavast mogleg effektive nivå med omsynet 
i å ivareta arbeidsgivaransvaret, kan det føre til at kyrkjelege fellesråd i mange kommunar vil 
bli erstatta med kommuneoverskridande fellesråd.Risikoen kan bli at ein svekker relasjonen 
mellom kommunen som tilskots- og gravplassmynde og det kyrkjelege organet som vil ha 
drifts- og vedlikehaldsansvaret for kyrkjebygga, kyrkjeleg aktivitet i lokalsamfunna og i svært 
mange kommunar der og det operative ansvaretfor gravplassane ligg.Nærleiken til 
lokalkyrkjene kan også bli svekka, og den potensielt korte vegen til å løyse lokale utfordringar 
ved t.d. mindre tiltak på kyrkjebygg etter innspel frå lokal kyrkjeverje/fellesråd.  Dagens 
dynamikk mellom sokneråd og fellesråd vil bli endre. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Budsjettering og dialog med den enkelte kommune må vidareførast og styrkast. Den enkelte 
kommune sitt finansieringsbidrag bør øyremerkast til investeringar og drift av kyrkjer og 
gravplassar.Der enkelte av kommunane har mange sokneråd, kan det bli svært mange 
medlemmar i eit prostifellesråd – eit alternativ kan vere å velje to medlemar frå det gamle 
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fellesområdet (kommunen) som medlem.I tillegg til kommunal representasjon i 
prostifellesrådet er det viktig å etablere formelle strukturar for direkte dialogmellom 
kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

På generell basis må god dialog understrekast. Det er viktig at ein vidareførar ein-ein-relasjon 
mellom kommune og prostifellesråd i samband med budsjettprosessane og anna samarbeid 
mellom kyrkje og kommune, slik det er i dag mellom kommune og fellesrådet.Skiljet mellom 
investering og drift er avgjerande, t,d, må investeringar i enkeltkyrkjer (eller kyrkjegardar) ikkje 
fordelast likt mellom kommunane i samarbeidsområdet, men vere ein særkostnad for den 
kommunen den kyrkjebygget ligg. Kommunen bør også hamøte- og uttalerett ved debatt om 
slike tiltak.Det er også viktig å  hevde at kommunane sine representantar i prostifellesråda 
ikkje forpliktar eigen eller andre kommunar utan at det ligg vedtak om dette i styrande organ i 
den enkelte kommune. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ved innføring av ny lov om tru - og livssynssamfunn skal det religiøse sjølvstyret vidareførast 
og bindinga mellom kyrkje og det offentlege vert bygd ned.Det er trussamfunna sin rett å ha 
sjølvstyre i saker som omhandlar det indre liv i trussamfunnet.Kommunen sin representant bør 
ha stemmeretten avgrensa til saker der kommunen har eit lovbestemt ansvar. 

Ny prostistruktur 
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10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Generelt meiner vi at utvalet sine ulike omsyn er absolutt relevante. Identitet/naturleg område 
er viktig, likeins geografisk størrelse samt at prostistruktur/størrelse må vurderast. Dette vil ha 
innverknad på opplevinga av at ikkje avstanden skal bli større mellom kyrkja og lokalsamfunna, 
enn kva som er tilfelle i dag. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Geografi som kriterium er ikkje nok, også samferdslemessige utfordringar bør vere med i slike 
vurderingar. Det er forskjell på om det tek ein halv dag å utføre ei kyrkjeleg handling, kontra eit 
par timar. Talet på kyrkjer og gudstenestestader er også eitelement som bør takast med i 
vurderinga. Mange små kommunar har mange kyrkjer i høve folketalet. Utvalet peikar sjølv på 
at finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil auke i åra framover.Kyrkja den norske bør 
vektlegge at prostifellesråda skal tiltrekke seg relevant kompetanse gjennom å framstå som 
attraktive og profesjonelle arbeidsgivarar med eit utviklande arbeidsmiljø, samtidig som det 
skal vere høg kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Kommunane har generelt ulik erfaring med interkommunale samarbeid på dette nivået. Det er 
viktig at dei ulike omsyna vert god teke i vare for å få samarbeidet til å fungere best mogleg. 
Prostifellesråda skal vere eit tenesteorgan for kyrkje den norske lokalt. Hovuddelen av 
finansieringa kjem frå kommunane. For å sikre at den lokale forankringa vert verande så sterk 
som mogleg sjølv i tilfelle der rådet dekker mange menigheiter og fleire kommunar er det 
viktig at det vert arbeidd godt med strukturar for åbygge og vedlikehalde relasjonar mellom 
kyrkja og kommune. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Herøy kommune - kommunestyret 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

John Arne Andersen, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Herøy kommunestyre ber Den norske kirke å ikke gå videre med planene om oppretting av 
prostifellesråd. En slik modell vil svekke kontakt og finansieringsvilje hos den enkelte 
kommune. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Herøy kommunestyre ber Den norske kirke å ikke gå videre med planene om oppretting av 
prostifellesråd. En slik modell vil svekke kontakt og finansieringsvilje hos den enkelte 
kommune. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Herøy kommunestyre ber Den norske kirke å ikke gå videre med planene om oppretting av 
prostifellesråd. En slik modell vil svekke kontakt og finansieringsvilje hos den enkelte 
kommune.  
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Høringssvar fra 

Hilde Kirkvolz 

Type høringsinstans: Andre, spesifiser: Privat 

Antall innbyggere i kommunen:  Bispedømme: 

Ansvarlig innsender:  

Hilde Kirkvold, daglig leder  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Høringssvar fra 

Hitra kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Bjarne Nygård, Politisk Konsulent  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Hitra kommune ser også fordelene med forenkling av arbeidsgiver ansvaret og tilslutter seg 
svar fra KS:"En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for 
forenklinger i kirkelig administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig 
administrasjon og bispedømmeråd nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring på 
lavest mulige effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at 
kirkelige tjenester leveres lokalsamfunnene med bestmulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene." 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Hitra kommune ser at de i dag tilhører et prosti med svært mange kommuner og ønsker at 
prostiene omorganiseres slik at hvert prosti inneholder 2-3 kommuner. Hitra kommune ser 
helst at vi blir del av et prosti med Hitra og Frøya kommuner. For øvrig til støtter Hitra 
kommune svaret til KS:"Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig 
effektive nivå vurdert ut fra hensynet til å ivareta et samordnet arbeidsgiveransvar for alle 
kirkelige ansatte føre til at kirkelige fellesråd i mangekommuner vil erstattes med 
kommuneoverskridende fellesråd. Det er en ikke ubetydelig risiko for at det svekker relasjonen 
mellom kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige organet 
som vil ha drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene og i 
svært mange kommuner også det operative ansvaret for gravplassene." 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Hitra kommune gir sin tilslutning til svar fra KS:"Det er viktig å etablere formelle strukturer for 
direkte dialog mellom administrasjonen i den enkelte kommune og prostifellesråd om de 
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oppgaver som prostifellesskapet utfører med basis i kommunale bevilgninger. En 
(inter)kommunal representasjon i selve prostifellesskapets styre vil ikke kunne ivareta behovet 
for slik direkte kontakt med den enkelte kommunes administrasjon.Mange kommuner er 
engasjert i regionssamarbeid, organisert som interkommunalt politisk råd, jfr kommunelovens 
§ 18. Slike interkommunale samarbeid kan ha en rolle i å utrede og anbefale formelle 
samarbeidsstrukturer mellom et prostifellesråd og kommunene, særlig i tilfeller hvor det 
politiske rådets medlemskommuner også er kommunene somomfattes av prostifellesrådet. 
Men det må understrekes at rådene ikke kan forplikte kommunene juridisk, og dialogen med 
et slikt råd kan derfor heller ikke erstatte behovet for nær kontakt mellom prostifellesrådet og 
den enkelte kommune direkte." 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Hitra kommune gir sin tilslutning til svar fra KS:"KS ønsker ikke å sette konkrete karakterer på 
de enkelte tiltakene. Som nevnt over er det viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom 
prostifellesråd og kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten i tilknytning til 
prostifellesrådenes møter. Det vil være en klar fordel om dette tilpasses den enkelte 
kommunes ordinære plan- og budsjettprosess.Det vil også være en klar fordel at utgifter som 
direkte kan relateres til den enkelte kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk 
belastes den enkelte kommune og ikke utjevnes. Dette kan gjelde både investeringsutgifter og 
deler av prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges til grunn at kommunenes 
representant(er) i et prostifellesråd hverken kan forplikte egen eller andre kommuner uten at 
det foreligger vedtak om dette i styrende organer i den enkelte kommune.KS og kommunene 
vil peke på at samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige aktører i lokalsamfunnet 
er en sentral forutsetning for god samfunnsutvikling. Den norske kirkes menigheter er en av 
flere sentrale aktører med ideelt formål som er viktige samarbeidspartnere for kommunene i 
så måte." 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 
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Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Hitra kommune støtter svar fra KS:"KS ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte 
tiltakene. Som nevnt over er det viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom 
prostifellesråd og kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten itilknytning til 
prostifellesrådenes møter. Det vil være en klar fordel om dette tilpasses den enkelte 
kommunes ordinære plan- og budsjettprosess.Det vil også være en klar fordel at utgifter som 
direkte kan relateres til den enkelte kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk 
belastes den enkelte kommune og ikke utjevnes. Dette kan gjelde både investeringsutgifter og 
deler av prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges til grunn at kommunenes 
representant(er) i et prostifellesråd hverken kanforplikte egen eller andre kommuner uten at 
det foreligger vedtak om dette i styrende organer i den enkelte kommune.KS og kommunene 
vil peke på at samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige aktører i lokalsamfunnet 
er en sentral forutsetning for god samfunnsutvikling. Den norske kirkes menigheter er en av 
flere sentrale aktører med ideelt formål som er viktige samarbeidspartnere for kommunene i 
så måte." 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Hitra kommune støtter svar fra KS:"KS ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte 
hensyn, men mener generelt at utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at 
dersom antall kommuner som får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vil det kunne 
føre til økt opplevelse av avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale 
styringsstruktur og den enkelte kommune." 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Hitra kommune støtter svar fra KS:"Som utvalget påpeker vil offentlig sektors 
finansieringsutfordringer øke i årene fremover, særlig som følge av en forventet vekst i antall 
eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester.  Krav til kostnadseffektiv organisering vil 
derfor gjelde minst like mye for kommunale tilskudd til kirkelige tjenester som det vil gjelde for 
kommunenes egne velferdstjenester. Den norske kirke bør derfor også vektlegge at 
prostifellesrådene skal kunne være enheter som både tiltrekker seg relevant kompetanse 
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gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivere med et utviklende 
arbeidsmiljø, samtidig som det er høy kostnadseffektivitet i organisasjonen." 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Hitra kommune har både positive og negative erfaringer med interkommunalt samarbeid og 
støtter svar fra KS:"Forskning viser at kommunene stort sett er fornøyd med det 
interkommunale samarbeidet, og at dette er nødvendig for å kunne tilby tjenester til 
innbyggerne med både god kvalitet og høy kostnadseffektivitet. Men det pekes samtidig på at 
både økonomisk og demokratisk styring er mer krevende enn når den enkelte kommune selv 
har det direkte ansvaret. Og det pekes også på utfordringer med integrering meddet ordinære 
kommunale tjenesteapparatet.  Det er ikke urimelig å anta at størrelsen på disse utfordringene 
samvarierer med antall deltakende kommuner og – til en viss grad – også geografiske 
avstander.Prostifellesrådene skal dannes for å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes 
primære lokale enhet – soknene. Og hoveddelen av finansieringen kommer fra kommunene. 
For å sikre at den lokale forankringen beholdes så sterk som mulig selv i tilfeller hvor rådet 
dekker mange menigheter og flere kommuner, erdet viktig at det arbeides godt med strukturer 
for å bygge og vedlikeholde relasjoner mellom organisasjonsenhetene, også til dels uavhengig 
av den formelle representasjonen i prostifellesrådet." 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Hitra kommune støtter de vurderingene som er gjort av KS til denne høringen. Vi ser fordelene 
ved å forenkle arbeidsgiveransvaret og kunne bruke mindre ressurser på administrative 
oppgaver. Men for vår egen del ser vi at det prostiet vi er en del av i dag, Orkdal prosti, består 
av Hitra, Frøya, Heim, Orkland, Rindal og Skaun. Dette dekker et stort geografisk område, og 
det er et stort antall kommuner. For å kunne beholde god dialog mellom kommune og kirke 
ønsker vi at prostiene omorganiseres før de overtar oppgavene til dagens kirkelige fellesråd. 
For vår egen del anbefaler vi et prosti for kommunene Hitra og Frøya.  
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Høringssvar fra 

Hjelmeland kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Stavanger 

Ansvarlig innsender:  

Leif Velde-Johannessen, Jurist  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kommunestyret ser det ikkje som si oppgåve å uttala seg om korleis kyrkja organiserer 
eigenarbeidsgjevarfunksjon. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Me kan ikkje sjå at samarbeidet med den lokale kyrkja om verken økonomi, kyrkjebygg 
ellergravferdsforvaltning har noko å henta i ei kommuneoverskridande organisering med 
lenger avstand mellomkommune og kyrkje. Hjelmeland kommunestyre vil såleis frårå 
oppretting av prostifellesråd. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Det interkommunale samarbeidet i Ryfylke er i dag i samsvar med dagens grenser for Ryfylke 
prosti.Hjelmeland kommunestyre ser ingen grunn for endring her. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Hol kommune, formannskapet 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Ola Hassel, Leder fellestjenester  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Hol kommune anerkjenner kirkens ønske for å etablere en felles arbeidsgiverlinje og å 
opprette flere, helestillinger, men tar ikke stilling til om fremlagt forslag til organisering med 
prostifellesråd er det rette.For Hol kommune er det vesentlig at kirkens relasjon til den enkelte 
kommune er godt og opprettholdes éntil-én og at forholdene for den frivillige innsatsen og den 
lokale aktiviteten styrkes. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Hol kommune anerkjenner kirkens ønske for å etablere en felles arbeidsgiverlinje og å 
opprette flere, helestillinger, men tar ikke stilling til om fremlagt forslag til organisering med 
prostifellesråd er det rette.For Hol kommune er det vesentlig at kirkens relasjon til den enkelte 
kommune er godt og opprettholdes éntil-én og at forholdene for den frivillige innsatsen og den 
lokale aktiviteten styrkes. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

• Lokal aktivitet må opprettholdes og styrkes («organisert» og frivillig aktivitet)• 
Arbeidsplasser må beholdes lokalt• Kommunal representant for hver kommune må være 
representert i rådet• Demokratiet – representasjon fra sogn og ansatte 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 

Annet? 

Aktiviteten må ikke dras ut av den enkelte kommune. Tilnærmingen i dette punktet vil bidra til 
å svekketilknytningen til kommunen ved å fokusere mer på overskridende aktiviteter. Dette 
bør skje etter initiativ fradet enkelte sokn, ikke som en definert oppgave for prostifellesrådet. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Prostifellesrådet må IKKE ha et styre «over seg». Er det behov for dette, betyr det at 
prostifellesrådet er forstort/har for mange medlemmer for å sikre demokrati og 
representasjon. Da må prostiet reduseres til færrekommuner.Hallingdal med 6 kommuner, 
10sokn og 19 kirker er et for stort prosti. Skal hver kommune værerepresentert med politisk 
representant, representanter for sogn, ansatte og geistlige vil rådet få for 
mangerepresentanter til å være et effektivt og hensiktsmessig styringsorgan. Prostiet måderfor 
reduseres til åomfatte færre kommuner om foreslått organisering skal gjennomføres. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Antallet tilreisende og fritidsboliginnbyggere bør hensyntas når prostigrensene settes. Dette vil 
bety noebåde for omfanget av mennesker som er i prostiet til enhver tid, det vil påvirke 
mengden av og oppmøtet tilkirkelig aktivitet og også tilfanget til frivillige som kan bidra inn i 
kirken. Hol kommune har til enhver tid 9-10000 tilreisende som oppholder seg i kommunen i 
tillegg til de faste innbyggerne. Mange av disse har lang tradisjon for å benytte den lokale 
kirken 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Fordeler• Mulighet for hele stillinger• Mulighet for tjenester det er utfordrende for én 
kommune å tilby aleneUtfordringer• Manglende forankring i den enkelte kommune (til 
aktiviteter, kunnskap, engasjement m.m). Økende overtid. Forankring er vesentlig for tjenester 
som krever relasjonell nærhet.• Sentralisering av tjenester og arbeidsplasser – økende over 
tid. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Bør det være krav om medlemskap i Den norske kirke? Nei, det er ikke nødvendig siden 
dennerepresentantens hovedrolle er å ivareta kommunens interesser.  
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Høringssvar fra 

Hole kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Håvar Austgard, Tjenesteleder Kultur og fritid  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vedtak Formannskapet;Hole kommune avgir en høringsuttalelse der en vektlegger lokal 
forankring og den betydning det har for å utløse frivillig innsats. Hole kommune går på den 
bakgrunn mot at det etableres prosti fellesråd for å ivareta arbeidsgiveransvar. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Hole kommunes hovedsyn er at Folkekirken er og må være rotfestet i lokalsamfunnet. Den skal 
tjene lokalbefolkningen, og dens drift er avhengig av lokal frivillighet og ansatte som er knyttet 
til lokalmiljøet.  Derfor er det avgjørende at fellesrådet i Hole kommune har direkte kontakt 
med kommuneadministrasjonen og at kommunen har fast representasjon i fellesrådet. Hole 
kommune beklager at Muller-Nilsen-utvalget ikke har utredet forslag som bedre kan ivareta 
lokal kirkelig organisasjon. Kommunens ungdomsråd uttalte det meget treffende i sin uttalelse: 
Prostifellesrådløsningen «gir mindre identitet for Hole i organisasjonen». 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig irrelevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Hole kommune beklager at Muller-Nilsen-utvalget ikke har utredet forslag som bedre kan 
ivareta lokal kirkelig organisasjon. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

lokal forankring og den betydning det har for å utløse frivillig innsats bør ilegges større vekt 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 
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Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Hvaler kommune, kommunestyret 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Thea Gaulen, Kommunalsjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Fordeler: Med et felles kirkelig organ på prostinivå vil de ansatte kunne ha en enhetlig 
arbeidsgiverlinje på lavest mulig nivå, som kan gi grunnlag for å strømlinjeforme den kirkelige 
administrasjonen.er av kirkevergen.En annen ulempe er at kommunens som bevilgende organ, 
kommunestyret, vil kunne oppleve en mindre forpliktende sammenheng mellom 
prostifellesrådet og egne budsjetter enn i dagens ordning.Dette kan selvfølgelig organiseres på 
en måte som g 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Forslaget om et prosti-fellesråd prøver å lage et bilde av at det (På lik linje med de andre 
reformene, som bl.a. dannelsen av Viken) gir styrket lokalt menighetsråd. Men samtidig blir 
mye av myndigheten som menighetsrådene har i dag lagt over til prosti-fellesrådet. Det kan 
også oppstå konflikter mellom prosti-fellesråd og bispedømmerådet på faglig utvikling av 
kirken. Dette er et arbeidsgiveransvar som derfor bør ligge til bispedømmerådet. Et 
prostifellesråd vil ikke ha denne kompetansen på samme måte hvis det skulle tjene som 
arbeidsgiver for prestene.Ulempene med et prosti-fellesråd:Den svekker det lokale 
engasjementet i kirkenDen svekker relasjonen mellom kirke og kommuneDen svekker 
demokratiet i kirkenDen styrker tendensen til byråkratisering og sentralisering. (Stor 
unødvendig belastning å bygge ut organiseringen rundt et prostiråd, med sted, ansatte, 
økonomi osv.)Den svekker bispedømmerådets mulighet til å bygge seg opp som faglig 
kompetent miljø.Ulempen kan bli et råd bestående av mange som ikkehar tilknytning til vår 
kommune og kirke skal bestemme hvordan kirken skal drives lokalt, med tanke på tilsettinger 
og ansatte.Ulempene med samme prostifellesråd som arbeidsgiverorgan er at etter vår 
erfaring er det ikke ønsket verken av soknets prest eller av kirkevergen.En annen ulempe er at 
kommunens som bevilgende organ, kommunestyret, vil kunne oppleve en mindre forpliktende 
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sammenheng mellom prostifellesrådet og egne budsjetter enn i dagens ordning.Dette kan 
selvfølgelig organiseres på en måte som gjør at pengestrømmen kan spores, men nærhet kan 
være en faktor her. I dagens ordning er det det lokale fellesrådet som bestemmer med 
bakgrunn i lokal kompetanse også i samarbeid med kommunen. Menighetsarbeidet Kan i 
verste fall bli preget av større misnøye og uro blant de ansatte som motsetter seg en slik 
ordning.Det er en risiko for at relasjonen mellom kommunen som tilskudds- og 
gravplassmyndighet og det kirkelige organet som har drifts- og vedlikeholdsansvar svekkes.Det 
vil være en risiko for at den lokale tilknytningen vil svekkes, spesielt dersom dette prostirådet 
består av for mange samarbeidspartnere som alle har hensyn som må tas innenfor de 
rammene som er gitt. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

For å redusere risikoen bør man sette inn formelle strukturer for direkte dialog mellom 
administrasjonene og prostifellesrådet, sammen med kommunal representasjon i 
prostifellesrådet. Dette kan gi flere «mellomledd» og byråkrati.* Pengestrømmen bør som 
nevnt kunne spores.* For Hvalers vedkommende vil det være viktig at vi får beholde lokal stab 
i kommunen for å ivareta kirkegårder, gravplassering og den daglige driften av alt det som en 
liten lokal kirke gjør i vår kommune.* Hvaler kirken må beholde og disponere «Kirkens hus» på 
Skjærhalden, hvor mange ulike aktiviteter har tilhold i dag.Hvaler prestegård har blitt overført 
til DNK og det er pr d.d usikkert hvordan denne skal driftes i fremtiden. Sammen med 
«Drengestua» er det viktige kulturarvbærere i vår kommune. Lokal forvaltning bør gi inntekter 
til drift og vedlikehold av disse.Det bør jobbes for at kommunene kan overta eiendommene til 
Opplysningsvesenets fond. Dette vil gi Hvaler menighet noe ressurser til vedlikehold av 
bygningsmassen. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 
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* Annet 5; spesifiser: Begge kirkene som er i vår kommune skal holdes åpne og brukes aktivt til 
gudstjenester og andre kirkelige handlinger som i dag. Begge kirkene våre har en spesiell 
historie og lange røtter i Hvaler samfunnet. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det bør skilles mellom drift og investeringer og det skal være lett å følge pengestrømmen, slik 
at pengene som Hvaler kommunestyre har bevilget til kirkelig drift og investeringer brukes på 
Hvaler. Det bør løftes minst mulig myndighet bort fra det lokalemenighetsrådet, som kunne 
overtatt noen av fellesrådets oppgaver. Oppsummert vil ny foreslått reform uansett modell gi 
større byråkrati og større avstander mellom beslutningstagere og innbyggere. Det er uheldig. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Medlemsstørrelse 1Geografisk størrelse 1Identitet/naturlig område 5Antall sogn 5Antall 
prostier i bispedømmet 1Antall kommuner 5Kjente strukturer i kirken og samfunnet 5 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Nærmeste Fellesråd for Hvaler sokn slik strukturen er i dag, er Fredrikstad kirkelige Fellesråd 
som består av 8 menigheter fra Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune er en 
sammenslått kommune og inneholder menigheter fra tidligere Borge-, Torsnes-, Kråkerøy-, 
Rolvsøy - og Onsøy kommuner samt fra østre Fredrikstad. Fellesnevneren her er nedre 
Glomma- regionen, som er et folketett område og som sammen med Hvaler vil utgjøre et 
befolkningsgrunnlag på ca. 90 000 mennesker.Hvis det skulle bli som resultat avdenne 
høringen at det etableres et prostifellesråd for nedre Glomma, ser vi ikke for oss at det kan bli 
større enn at dagens kirkelige fellesråd i Fredrikstad suppleres med Hvaler menighet. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 
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Hvaler kommune har generelt god erfaring med interkommunale samarbeid, og ser verdien av 
dette når det kommer til tjenesteproduksjonen rettet mot innbyggerne. Samtidig er det viktig 
at det arbeides godt med strukturene som sikrer og vedlikeholder relasjonene mellom 
organisasjonsenhetene i tillegg til at disse sikrer forankringen til de lokale områdene. Et godt 
interkommunalt kirkelig samarbeid fungerer i dag bra på Hvaler, og det løser en del av de 
problemstillingene et lite sogn kan møte ved sykdom osv.Det er stedsavhengige oppgaver som 
må gjøres i Hvaler kommune. Det er lite hensiktsmessig å kjøre gressklippere og utstyr fra 
Fredrikstad for å klippe kirkegårdene på Hvaler.Kirkens hus på Hvaler tjener mange oppgaver 
utover det kirkelige, noe som lager flere møtesteder i hverdagen mellom kirke og innbyggere. 
Dette har stor verdi for Hvalersamfunnet. Lokalt styrt fellesråd vet best hvordan «Hvaler 
fungerer.» 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

I forhold til ny-organiseringen i Den norske kirke vil Hvaler kommune gå imot opprettelsen av 
etprostifellesråd slik det er tenkt i høringen.Kirken er ikke tjent med å gå inn i en organisering 
som er dårligere enn dagens organisering.Selv om høringen forsikrer at prinsippet om soknet 
som kirkens grunnenhet skal videreføres i nyorganiseringen, kan ikke Hvaler kommune se at en 
økt sentralstyring vil imøtekomme dette.Tvert imot. Økt sentralisering kan fort føre til færre 
aktiviteter og mindre engasjement i utkantene,som i neste omgang vil bidra til at oppslutning 
om kirken går ned.Det er nettopp gjennom de nære relasjoner og det lokale engasjementet at 
kirken har sin størstestyrke. Det er her den lever og er til. Og det er også gjennom den lokale 
kirkens virksomhet atkommunen finner størst motivasjon for sitt engasjement for 
kirken.Hvaler-kirken er et samlingsted for alle innbyggere, den engasjerer og omfavner alle, slik 
at også de som ikke vanligvis sliter ut kirkebenkene føler tilhørighet. Det er et 
lokaltengasjement og en eierfølelse som ikke må pulveriseres gjennom at et prostifellesråd der 
Hvaler bare har et medlem skal ha så mye styring på drift og ansatte i Hvalerkirken. Hvaler 
menighetsblad er «lokalavisen» på Hvaler det har bred oppslutning og høykvalitet. Slik 
omfavnelse av kirke, kirkegård og menighetsarbeid kan lett miste sin gnist hvis man tar bort 
følelsen av nærhet og at dugnad ikke lenger betyr noe, fordi det allikevel er andre som 
bestemmer.I tråd med dette mener vi at en ny-organisering av kirken ikke bare bør videreføre 
soknet somkirkens grunnenhet som et teoretisk prinsipp, men at organiseringen bidrar til at 
dette blir realisert i praksis. Slik sett bør all forvaltning av kommunens finansiering til kirken 
skje mest mulig lokalt.I hovedsak foreslår man i denne høringen at dagens Kirkelige Fellesråd (i 
hver kommune) erstattesav et felles-kirkelig organ på prostinivå (kalt prostifellesråd).Dette 
organet vil bli kommuneoverskridende, noe som vil få flere konsekvenser for 
relasjonenmellom kirke og kommune.- Ifølge den nylig vedtatte Trossamfunnsloven, skal den 
enkelte kommune fremdeles ha etFinansieringsansvar for den lokale kirke i kommunen. Men 
forslaget i høringen er at midlene nå skalforvaltes av et felles mellomnivå som for de fleste 
steder i landet vil ligge mer sentralt og utenforkommunen.- Det nye organet er også foreslått å 
være arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt i kirken, inkludert prestene.- M.a.o. vil stillinger, 
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kirker og kirkegårder, inkludert all finansiering fra kommunene, m.m., bliunderlagt det nye 
Prostifellesrådets ansvarsområde.Fra saksbehandler: Til spørsmål 10, bemerkes at Hvaler 
kommunestyre har vurdert hvert hensyn for seg, se kommentarfeltet.Hvaler kommune 
behandlet saken i kommunestyret 14.10.21, i sak 67/21. Skjemaet er fylt ut, basert på 
flertallets vedtak. 10-10 (Vedtatt med ordførers dobbeltstemme.). For tilgang til saksfremlegg, 
saksbehandling og full tekst vedtak, kontakt thegau@hvaler.kommune.no  
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Høringssvar fra 

Hyllestad kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Martin Lundgård, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i 
kirkeligadministrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmerådnærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring på lavest mulige 
effektive nivå kan også gi øktemuligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene medbest mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert ut 
frahensynet til å ivareta et arbeidsgiveransvar føre til at kirkelige fellesråd i mange kommuner 
vilerstattes med kommuneoverskridende fellesråd. Det er en vissrisiko for at det svekker 
relasjonenmellom kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige 
organet som vilha drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i 
lokalsamfunnene og i svært mangekommuner også det operative ansvaret for gravplassene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

I tillegg til kommunal representasjon i prostifellesrådet er det viktig å etablere formelle 
strukturer fordirekte dialog mellom kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Kommunen ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte tiltakene. Som nevnt over er 
det viktig åsørge for at det er en direkte dialog mellom prostifellesråd og 
kommuneadministrasjon, somsupplerer informasjonsflyten i tilknytning til prostifellesrådenes 
møter. Det vil være en klar fordel omdette tilpasses den enkelte kommunes ordinære plan- og 
budsjettprosess.Det vil også være en klar fordel at utgifter som direkte kan relateres til den 
enkelte kommune, ogsom den enkelte kommune støtter, faktisk belastes den enkelte 
kommune og ikke utjevnes. Dettekan gjelde både investeringsutgifter og deler av 
prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges til3grunn at kommunenes representanter i et 
prostifellesråd hverken kan forplikte egen eller andrekommuneruten at det foreligger vedtak 
om dette i styrende organer i den enkelte kommune.KS og kommunene vil peke på at 
samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige aktører ilokalsamfunnet er en sentral 
forutsetning for god samfunnsutvikling. Den norske kirkes menigheterer en av flere sentrale 
aktører med ideelt formål som er viktige samarbeidspartnere for kommunene iså måte. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Innledningsvis er det viktig å påpeke at alle som deltar i styret for et prostifellesråd vil sitte der 
for åivareta rådets oppgaver og interesser. Det gjelder også dersom man er oppnevnt fra et 
eller flerekommunestyrer.Kommunene har i dag rett, men ikke plikt, til å velge én representant 
til det kirkelige fellesrådet ikommunen. Dersom det legges vekt på minst mulig 
realitetsendringer i forholdet mellomkommunene og kirken lokalt som følge av at kirkelig 
fellesråds oppgaver overtas av prostifellesrådet,vildet være nærliggende å videreføre en 
mulighet for kommunal oppnevning også hit. I de sakenehvor rådet tar stilling til oppgaver som 
er særlig viktige for kommunene, knyttet til for eksempelvedlikehold av kirkebygg og 
ivaretakelse av gravplassansvar, må det legges til grunn at kommuneneog Den norske kirke 
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lokalt har samsvarende interesser.Etter KS vurdering er det problematisk at en eller to 
representanter valgt fra kommunene har fullstemmerett i prostifellesrådet, og for så vidt også 
i dagens kirkelige fellesråd. Det følger av atprostifellesrådet vil ha et medansvar for å støtte 
menighetene i deres oppgave i å «vekke og nære»det kristelige livet i menighetene, og et 
ansvar for å utarbeide mål og planer for den kirkeligevirksomheten i sitt område2. Det eren 
offentlig oppgave å legge til rette for at også tro- oglivssynssamfunn fritt kan utøve sin aktivitet 
lokalt innenfor de rammer som gjelder for all frivilligvirksomhet. Men å delta direkte i 
avgjørelser som har som formål å fremme ett bestemt livssyn vilfort oppfattes som å være i 
konflikt med likebehandlingshensynet, også selv om Den norske kirkemålt i antall medlemmer 
fortsatt er det dominerende livssynssamfunnet i de aller fleste norskekommuner. Det er heller 
ikke en nødvendig forutsetning for godt samarbeid med et organ som ogsåer viktig i å utføre 
oppdrag for offentlig sektor å ha direkte representasjon i organets styre.Kommunene velger 
for eksempel ikke representant til styrene i idrettsrådene, selv om disse har enviktig 
koblingsrolle i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virksomhet.På den annen side kan 
det også svekke kommunenes nærhet til forvaltningen av betydeligeoffentlige midler dersom 
det ikke er noen formell representasjon i prostifellesrådet. 60-70 pst avrådets budsjett vil 
typisk komme fra kommunale tilskudd. Selv om en styringsdialog knyttet til åoppfylle og 
rapportere på vilkårene for tildeling av slike tilskudd som nevnt over kan gjennomføresuten 
formell representasjon i prostifellesrådet, vil en direkte representasjon styrke 
relasjonenmellom rådet og kommunene.En deltakelse som avgrenses til kun å ha tale- og 
forslagsrett kan samtidig svekke motivasjonen for ådelta i rådets møter, og også påvirke i 
hvilken grad kommunene utpeker representant(er) medsentral posisjon i kommunenes egen 
ledelse.KS vil derfor prinsipalt anbefale at muligheten for kommunal oppnevning til det lokale 
kirkeligesamarbeidsorganet videreføres, men at kommunenes oppnevnte representant(er) i 
prostifellesrådetkun deltar med stemmerett i saker av økonomisk og administrativ karakter. 
Det er da lagt særlig vektpå at flytting av oppgaver fra kirkelig fellesråd i en kommune til et 
prostifellesråd på tvers avkommuner i seg selv ikke er et godt argument for å endre på en 
praksis med mulighet til kommunaloppnevning. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

KS ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte hensyn, men mener generelt at 
utvalgets ulikehensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at dersom antall kommuner som 
får tilskuddsansvar foret prostifellesråd blir høyt, vil det kunne føre tiløkt opplevelse av 
avstand mellom en viktig del avDen norske kirkes lokale styringsstruktur og den enkelte 
kommune. 
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11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Som utvalget påpeker vil offentlig sektors finansieringsutfordringer øke i årene fremover, 
særlig somfølge av en forventet vekst i antall eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester. 
Krav tilkostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst like mye for kommunale tilskudd til 
kirkeligetjenester som det vil gjelde for kommunenes egne velferdstjenester. Den norske kirke 
bør derforogså vektlegge at prostifellesrådene skal kunne være enheter som både tiltrekker 
seg relevantkompetanse gjennom å framståsom attraktive og profesjonelle arbeidsgivere med 
et utviklendearbeidsmiljø, samtidig som det er høy kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forskning viser at kommunene stort sett er fornøyd med det interkommunale samarbeidet, og 
atdette er nødvendig for å kunne tilby tjenester til innbyggerne med både god kvalitet og 
høykostnadseffektivitet. Men det pekes samtidig på at både økonomisk og demokratisk styring 
er merkrevende enn når den enkelte kommune selv har det direkte ansvaret. Og det pekes 
også påutfordringer med integrering med det ordinære kommunale tjenesteapparatet. Det er 
ikke urimeligå anta at størrelsen på disse utfordringene samvarierer med antall deltakende 
kommuner og – til enviss grad – også geografiske avstander.Prostifellesrådene skal dannes for 
å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes primære lokaleenhet – soknene. Og hoveddelen 
av finansieringen kommer fra kommunene. For å sikre at den lokaleforankringen beholdes så 
sterk som mulig selv i tilfeller hvor rådet dekker mange menigheter og flerekommuner, er det 
viktig at det arbeides godt med strukturer for å bygge og vedlikeholde relasjonermellom 
organisasjonsenhetene, også til dels uavhengig av den formelle representasjonen 
iprostifellesrådet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Inderøy kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Ingrid Stai Skjesol, Enhetsleder kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Alle i kirka får en felles arbeidsgiver. Kommunen vil kunne forholde seg til en merprofesjonell 
administrasjon innenfor alle fagfelt, som er mindre sårbar – bl.a. somgravferdsmyndighet. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) leggerfortsatt til 
rette for et nært samarbeid mellom kommune og kirke, og har et eget kapittel med formålå 
legge til rette for at Den norske kirke forblir en landsdekkende og demokratisk evangelisk-
lutherskfolkekirke (§10). Trossamfunnsloven viderefører et kommunalt finansieringsansvar for 
Den norskekirke lokalt. Inderøy kommune er derfor opptatt av nærhet til Kirkene i Inderøy, og 
mener at det måvære et administrativt ledd på kommunenivå.I Inderøy har samarbeidet 
mellom kirkelig fellesråd og kommunen fungert godt, og det har vært goddialog mellom 
kommune og kirke. Det har vært tydelig hva som er kommunens ansvar og hva somligger til 
kirka.Med ny organisering i prostifellesråd, erInderøy kommune bekymra for at samarbeidet 
mellomkommunen og den lokale kirka blir mer distansert enn med dagens praksis. Inderøy 
kommune mener at vi fortsatt skal ha et administrativ nivå for kirka i kommunen slik at 
kommunen som finansierer kirka, harensamarbeidspartner lokalt. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Inderøy kommune mener at det må opprettholdes et administrativ nivå for kirka lokalt,på 
kommunenivå. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det varierer i dag fra kommune til kommune i hvor stor grad kirka involverer seg iaktivitet i 
bygda. Det må lages et system for fordeling av driftsmidler som greier å ivareta egenartentil 
kirkene i de enkelte kommunene, så et nytt system ikke fører til atlivet i kirka smuldrer 
bort.For Inderøy kommune er det særdeles viktig å sikre at kommunens bevilgninger til 
investering skal brukestil investeringer i Inderøy. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Medlemsstørrelse, identitet/naturlig område og antall kommuner vil være særligviktige. Det 
må legges vekt på medlemsstørrelse, at kirkene får mulighet til å bevare sin lokaleegenart, og 
at det ikke blir store prosti som omfatter mange kommuner. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Inderøy kommune ser det som hensiktsmessig at geografisk område som kommunenskal 
bevilge penger til er det samme som kirkenes administrative område. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Inderøy kommune har erfaring med interkommunalt samarbeid med 3-5 kommunerpå flere 
områder. Det er positivt å kunne dele erfaringer og utnytte hverandres kompetanse. Det 
kanvære en utfordring å ha god nok dialog med vertskommuner rundt økonomi, regnskap 
ogbudsjettfordeling. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Inderøy kommune mener forslaget i for liten grad vurderer hva som fungerer bramed 
ordningen vi har i dag, og hvordan man heller kan videreutvikle den.  
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Høringssvar fra 

Indre Fosen kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Kjetil Mjøsund, kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vi har utfordringer med å se de store positive effektene, tatt i betraktning at ny geografi og 
avstander vil måtte prege organiseringen og de mulige synergieffekter. Slik vi har forstått er 
flere av de administrative synergiene allerede tatt ut for Fosen. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Indre Fosen kommune stiller seg i all hovedsak bak de vurderinger som Indre Fosen kirkelige 
fellesråd har uttalt. Kirkelig fellesråd ivaretar en rekke oppgaver på vegne av kommunen. Det 
er krevende for kommunen å gjøre vurderinger ut over de vurderinger som er fremført av 
fellesrådet.Indre Fosen kommune mener det er riktig at kommunens økonomiske bidrag 
speiler befolkning og behov i den enkelte kommune. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsmidler. Kommunene finansierer i dag 60-70 pst. av aktiviteteni Den norske kirke. 
Kommunenes finansieringsansvar er definert i trossamfunnsloven § 14: Kommunen gir tilskudd 
til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. 
Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes iforsvarlig stand, slik at de kan benyttes til 
gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er betydelige utfordringer tilknyttet avstander på 
Fosen. Det er av den grunn krevende å forstå hvordan større enheter skal kunne bidra til bedre 
kvalitet i tjenestene ut over å effektivisere administrative ressurser. Kommunen mener å 
kunne hevde at flere av disse felles administrative funksjonene allerede er koordinert og 
effektivisert gjennom etablerte ordninger på Fosen. Av den grunn anbefaler kommunen at 
prostigrensene videreføres uten endringer.Indre Fosen kommune ønsker å opprettholde 
dagens fellesrådsstruktur, dette på grunn av nærhet til bygg, gravplasser og tjenester.Kirken er 
en viktig samfunnsaktør for kommunens innbyggere fra vugge til grav. Vi kan her nevne 
sorggrupper, TV-aksjonskomité, andakter på institusjoner, flyktningarbeid, hjemmebesøk hos 
sårbare grupper, kirkegårdsarbeidere i møte med menneskerIndre Fosen kommune vil 
understreke betydningen av representasjon fra kommunen i et eventuelt samlet 
prostifellesråd for å ivareta de enkelte kommuners interesser. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 
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Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Det er grunn for å understreke at Fosen er en region med lange distanser, noe som bør må tas 
hensyn til når man velger organisering og tilgjengeliggjør ressurser. Om man skulle se Fosen og 
Namdalsregionen under ett, vil det være avgjørende geografiske utfordringer for å kunne 
etablere en hensiktsmessig drift. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Indre Fosen kommune stiller seg i all hovedsak bak de vurderinger som Indre Fosen kirkelige 
fellesråd har uttalt. Kirkelig fellesråd ivaretar en rekke oppgaver på vegne av kommunen. Det 
er krevende for kommunen å gjøre vurderinger ut over de vurderinger som er fremført av 
fellesrådet.  
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Høringssvar fra 

Kragerø Kommunestyre 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Wenke Wigemyr, Konsulent politisk sekretariat  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Lik arbeidsgiverpolitikk er en fordel. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kan være en risiko for større avstand mellom ledelsen og ansatte. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Helt siden lokalt selvstyre ble innført i Norge i 1837 har de tidligere herredene Sannidal og 
Skåtøy og byen Kragerø, som fra 1960 er slått sammen i én kommune, selv tatt de viktigste 
beslutningene i spørsmålene om kirkenes forvaltning og økonomi gjennomsine lokale fellesråd 
og menighetsråd. Denne ordningen har i hovedsak fungert bra, ivaretatt hensyn til ansatte og 
befolkning på en god måte, og bør derfor opprettholdes videre.Det er vanskelig å forstå 
hvordan opprettelsen av prostifellesråd gjennom avskaffelsen av kirkelige fellesråd vil bidra til 
å styrke det lokale sognet, slik Müller-Nilssen-utvalget hevder i sitt høringsnotat (s. 4). Utvalget 
understreker selv at det der er en viss uenighet knyttet til juridisk struktur, modell for daglig 
ledelse ogkommunal representasjon i forslaget, men finner at fordelene er flere enn ulempene 
lokalt. Vi deler ikke denne oppfatningen.Parallelt med høringen undersøker to arbeidsgrupper, 
nedsatt av Kirkerådet, spørsmålene om biskopens rolle og lokal ledelse, og skal presentere 
resultatene av dette innen 1. januar 2022. I og med at undersøkelsene berører helt sentrale 
kirkelige og teologiske spørsmål ville det ha vært mer naturlig at fellesråd, kommunestyrer og 
bystyrer avga sine høringsuttalelser i etterkant av disse, ikke i forkant.Fordeling av økonomiske 
tilskudd til kirker, kirkegårder og kontorer, forvaltning av personale, gravferder og diakoni og 
styrking av kristenlivet i ord, tanke og gjerning er oppgaver som best håndteres innenfor og 
mellom kommunene Bamble, Drangedal og Kragerø i prostiet også fremover. I en tid der Den 
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norske kirke har utfordringer med å holde på sine medlemmer, er det en langt bedre strategi å 
styrke de lokale båndene til innbyggerne enn å svekke dem. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Men vi velger allikevel å svare på det som foreligger nå.   En ny organisering av kirken kan ha 
flere konsekvenser for relasjonen mellom kirke og kommune, fra Fellesråd i hver kommune til 
et Prostifellesråd. Det er viktig for kommunen å videreføre et nærtforhold til et eventuelt nytt 
Prostifellesråd.I Muller – Nilssen utvalgets rapport sies det at utfordringen ligger i å få til det en 
- til - en forholdet mellom kirken og kommunen. Kragerø kommune ser at hvis ett 
Prostifellesråd tar over kommunikasjonenkan dette øke avstanden mellom kirke og 
kommunen. Vi ser også utfordringen ved det å klare å opprettholde en – til - en relasjon med 
hver enkelt kommune i ett Prostifellesråd. Det blir i rapporten lagt opp til at det skal fra kirkens 
side være lokalt forankrede ansatte i hver kommune fremdeles. Dette ser Kragerø kommune 
på som ett viktig premiss i forhold til lokal oversikt og kontroll.I rapporten blir det beskrevet en 
mulig løsning vedrørende budsjettprosess/: Praksis fra kommuneoverskridende fellesråd tilsier 
at en har gode erfaringer med driftsbudsjett hvor en opererer med en fast prosentvis fordeling 
mellom kommunene. Samtidig har en med hensyn til investeringsbudsjettet (investeringer i 
kirkebygg/gravplasser) lagt opp til et system hvor dette budsjetteres i en bilateral dialog 
mellom kirkelig fellesråd og den aktuelle kommune hvor investeringsprosjektet hører hjemme. 
Arbeidsgruppen mener dette vil være en god modell for budsjettering i prosti.Dette er en 
ordning som Kragerø Kommune synes er god, menpresiserer at her må et eventuelt nytt 
Prostifellesråd legge til rette for gode samarbeidsavtaler, og en åpen og oversiktlig dialog rundt 
budsjettprosessen. Enighet om investeringer og hvor stor kontroll kommunen skal ha rundt 
dette er viktig, også hvor mye kommunen skal gi i administrative kostnader og hvor stor del 
skal gå til vedlikehold og andre investeringer.Men Kragerø kommune mener det er viktig å 
beholde sognet som grunnleggende enhet i Den norske kirke med status som selvstendig 
rettssubjekt samtvidereføre lokalsamfunnets ansvar for kirkebygg og gravplasser så lenge 
kommunen har finansieringsplikt. Opprettholdelsen av begge lokalkirkelige organer, de 
kirkelige fellesrådene og meningsrådene, men arbeidsfordelingen mellom dem burde 
tydeliggjøres.Meningshetsrådenes innflytelse og arbeid bør styrkes. Kirkekontorene bør derfor 
i stor grad bestå i de kommunene som har dette i dagDet bør også være et mål om å redusere 
antall deltidsstillinger der det er mulig.Kragerø kommune har i dag en tjenesteavtale med 
kirken.  Om disse avtalene skal fortsette hvis ny organisering har ikke denne rapporten tatt 
stilling til. Denne uklarheten bekymrer Kragerø kommune.  
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Høringssvar fra 

Kristiansund kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 - 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Møre 

Ansvarlig innsender:  

Stein Åge Sørlie, Fagkoordinator kunst og kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring pålavest mulige 
effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. Større enheter kan føre til profesjonalisering av arbeidsoppgaver, flere 
hele/store stillinger og bedre forutsetninger for rekruttering av ansatte. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert ut fra 
hensynet til å ivareta et arbeidsgiveransvar føre til at kirkelige fellesråd i mange kommuner vil 
erstattes med kommuneoverskridende fellesråd. Det er en viss risiko for at det svekker 
relasjonen mellom kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige 
organet som vil ha drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i 
lokalsamfunnene og i svært mange kommuner også det operative ansvaret for gravplassene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

I tillegg til kommunal representasjon i prostifellesrådet er det viktig å etablere formelle 
strukturer for direkte dialog mellom kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Vi ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte tiltakene. Som nevnt over er det viktig 
å sørge for at det er en direkte dialog mellom prostifellesråd og kommuneadministrasjon, som 
supplerer informasjonsflyten i tilknytning til prostifellesrådenes møter. Det vil være en klar 
fordel om dette tilpasses den enkelte kommunes ordinære plan- og budsjettprosess.  Det vil 
også være en klar fordel at utgifter som direkte kan relateres til den enkelte kommune, og som 
den enkelte kommune støtter, faktisk belastes den enkelte kommune og ikke utjevnes. Dette 
kan gjelde både investeringsutgifter og deler av prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges 
til grunn at kommunenes representanter i et prostifellesråd hverken kan forplikte egen eller 
andre kommuner uten at det foreligger vedtak om dette i styrende organer i den enkelte 
kommune.   Kristiansund kommune vil peke på at samarbeid mellom kommune og innbyggere 
og viktige aktører i lokalsamfunnet er en sentral forutsetning for god samfunnsutvikling. Den 
norske kirkes menigheter er en av flere sentrale aktører med ideelt formål som er viktige 
samarbeidspartnere for kommunene i så måte. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 
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Kristiansund kommune ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte hensyn, men mener 
generelt at utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at dersom antall 
kommuner som får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vildet kunne føre til økt 
opplevelse av avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale styringsstruktur og den 
enkelte kommune. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Som utvalget påpeker vil offentlig sektors finansieringsutfordringer øke i årene fremover, 
særlig som følge av en forventet vekst i antall eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester.  
Krav til kostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst likemye for kommunale tilskudd til 
kirkelige tjenester som det vil gjelde for kommunenes egne velferdstjenester. Den norske kirke 
bør derfor også vektlegge at prostifellesrådene skal kunne være enheter som både tiltrekker 
seg relevant kompetanse gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivere 
med et utviklende arbeidsmiljø, samtidig som det er høy kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forskning viser at kommunene stort sett er fornøyd med det interkommunale samarbeidet, og 
at dette er nødvendig for å kunne tilby tjenester til innbyggerne med både god kvalitet og høy 
kostnadseffektivitet. Men det pekes samtidig på at både økonomisk og demokratisk styring er 
mer krevende enn når den enkelte kommune selv har det direkte ansvaret. Og det pekes også 
på utfordringer med integrering med det ordinære kommunale tjenesteapparatet.  Det er ikke 
urimelig å anta at størrelsen på disse utfordringenesamvarierer med antall deltakende 
kommuner og – til en viss grad – også geografiske avstander.   Prostifellesrådene skal dannes 
for å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes primære lokale enhet – soknene. Og 
hoveddelen av finansieringen kommer fra kommunene. For å sikre at den lokale forankringen 
beholdes så sterk som mulig selv i tilfeller hvor rådet dekker mange menigheter og flere 
kommuner, er det viktig at det arbeides godt med strukturer for å bygge og vedlikeholde 
relasjoner mellom organisasjonsenhetene, også til dels uavhengig av den formelle 
representasjonen i prostifellesrådet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Vedrørende kommunal representasjon i prostifellesrådene: Innledningsvis er det viktig å 
påpeke at alle som deltar i styret for et prostifellesråd vil sitte der for å ivareta rådets oppgaver 
og interesser. Det gjelder også dersom man er oppnevnt fra et eller flere kommunestyrer.  
Kommunene har i dag rett, men ikke plikt, til å velge én representant til det kirkelige 
fellesrådet i kommunen. Dersom det legges vekt på minst mulig realitetsendringer i forholdet 
mellom kommunene og kirken lokalt som følge av atkirkelig fellesråds oppgaver overtas av 
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prostifellesrådet, vil det være nærliggende å videreføre en mulighet for kommunal oppnevning 
også hit. I de sakene hvor rådet tar stilling til oppgaver som er særlig viktige for kommunene, 
knyttet til for eksempelvedlikehold av kirkebygg og ivaretakelse av gravplassansvar, må det 
legges til grunn at kommunene og Den norske kirke lokalt har samsvarende interesser.   Etter 
vår vurdering er det problematisk at en eller to representanter valgt fra kommunene har full 
stemmerett i prostifellesrådet, og for så vidt også i dagens kirkelige fellesråd.  Det følger av at 
prostifellesrådet vil ha et medansvar for å støtte menighetene i deres oppgave i å «vekke og 
nære» det kristelige livet i menighetene, og et ansvar for å utarbeide mål og planer for den 
kirkelige virksomheten i sitt område. Det er en offentlig oppgave å legge til rette for at også 
tro- og livssynssamfunn fritt kan utøve sin aktivitet lokalt innenfor de rammer som gjelder for 
all frivillig virksomhet. Men å delta direkte i avgjørelser som har som formål å fremme ett 
bestemt livssyn vil fort oppfattes som å være i konflikt med likebehandlingshensynet, også selv 
om Den norske kirke målt i antall medlemmer fortsatt er det dominerende livssynssamfunnet i 
de allerfleste norske kommuner.  Det er heller ikke en nødvendig forutsetning for godt 
samarbeid med et organ som også er viktig i å utføre oppdrag for offentlig sektor å ha direkte 
representasjon i organets styre.  Kommunene velger for eksempel ikke representant til styrene 
i idrettsrådene, selv om disse har en viktig koblingsrolle i skjæringspunktet mellom offentlig og 
frivillig virksomhet.  På den annen side kan det også svekke kommunenes nærhet til 
forvaltningen av betydelige offentlige midler dersom det ikke er noen formell representasjon i 
prostifellesrådet.  60-70 pst av rådets budsjett vil typisk komme fra kommunale tilskudd.  Selv 
om en styringsdialog knyttet til å oppfylle og rapportere på vilkårene for tildeling av slike 
tilskudd som nevnt over kan gjennomføres uten formell representasjon i prostifellesrådet, vil 
en direkte representasjon styrke relasjonen mellom rådet og kommunene.  En deltakelse som 
avgrenses til kun å ha tale- og forslagsrett kan samtidig svekke motivasjonen for å delta i 
rådets møter, og også påvirke i hvilken grad kommunene utpeker representant(er) med sentral 
posisjon i kommunenes egen ledelse.   Kristiansund kommune vil derfor anbefale at 
muligheten for kommunal oppnevning til det lokale kirkelige samarbeidsorganet 
videreføres,men at kommunenes oppnevnte representant(er) i prostifellesrådet kun deltar 
med stemmerett i saker av økonomisk og administrativ karakter. Det er da lagt særlig vekt på 
at flytting av oppgaver fra kirkelig fellesråd i en kommune til et prostifellesråd påtvers av 
kommuner i seg selv ikke er et godt argument for å endre på en praksis med mulighet til 
kommunal oppnevning.  
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Høringssvar fra 

Krødsherad kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 – 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Børre Jensen, Sektorleder for oppvekst og kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Krødsherad kommune støtter intensjoner og ambisjoner om å utvikle Den norske kirke til å bli 
en mer profesjonell arbeidsgiver – med tydelige ansvarslinjer.Krødsherad kommune støtter 
ambisjonene å videreutvikle kirken til en sterkere samskapingspartner forutvikling av 
lokalsamfunnet. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Krødsherad kommune forutsetter at lokalt tildelte midler prioriteres til konkrete tiltak vedtatt 
av kommunestyret. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke)  
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

5Ingen kommentarIngen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ja, med full stemmerett.Ingen kommentarIngen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Vet ikkeIngen kommentarIngen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentarIngen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentarIngen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentarIngen kommentar  
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Høringssvar fra 

KS 

Type høringsinstans: KS - Kommunesektorens organisasjon  

Antall innbyggere i kommunen:  Bispedømme: 

Ansvarlig innsender:  

Helge Eide, områdedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring pålavest mulige 
effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert ut fra 
hensynet til å ivareta et samordnet arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte føre til at 
kirkelige fellesråd i mange kommuner vil erstattes med kommuneoverskridende fellesråd. Det 
er en ikke ubetydelig risiko for at det svekker relasjonen mellom kommunen som 
tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige organet som vil ha drifts- og 
vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene og i svært mange 
kommuner også det operative ansvaret for gravplassene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er viktig å etablere formelle strukturer for direkte dialog mellom administrasjonen i den 
enkelte kommune og prostifellesråd om de oppgaver som prostifellesskapet utfører med basis 
i kommunale bevilgninger. En (inter)kommunal representasjon i selve prostifellesskapets styre 
vil ikke kunne ivareta behovet for slik direkte kontakt med den enkelte kommunes 
administrasjon.  Mange kommuner er engasjert i regionssamarbeid, organisert som 
interkommunalt politisk råd, jfr kommunelovens § 18. Slike interkommunale samarbeid kan ha 
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en rolle i å utrede og anbefale formelle samarbeidsstrukturer mellom et prostifellesråd og 
kommunene, særlig i tilfeller hvor det politiske rådets medlemskommuner også er 
kommunene som omfattes av prostifellesrådet. Men det må understrekes at rådene ikke kan 
forplikte kommunene juridisk, og dialogen med et slikt råd kan derfor heller ikke erstatte 
behovet for nær kontakt mellom prostifellesrådet og den enkelte kommune direkte. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

KS ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte tiltakene som listes opp i spørsmål 7. 
Som nevnt over er det viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom prostifellesråd og 
kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten i tilknytning til prostifellesrådenes 
møter. Det vil være en klar fordel om dette tilpasses den enkelte kommunes ordinære plan- og 
budsjettprosess.  Det vil også være en klar fordel at utgifter som direkte kan relateres til den 
enkelte kommune, og som den enkeltekommune støtter, faktisk belastes den enkelte 
kommune og ikke utjevnes. Dette kan gjelde både investeringsutgifter og deler av 
prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges til grunn at kommunenes representant(er) i et 
prostifellesråd hverken kan forplikte egen eller andre kommuner uten at det foreligger vedtak 
om dette i styrende organer i den enkelte kommune.   KS og kommunene vil peke på at 
samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige aktører i lokalsamfunnet er en sentral 
forutsetning for godsamfunnsutvikling. Den norske kirkes menigheter er en av flere sentrale 
aktører med ideelt formål som er viktige samarbeidspartnere for kommunene i så måte. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 
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KS vil ikke gi en ubetinget anbefaling om én bestemt representasjonsform fra kommunene i 
eventuelle nye prostifellesråd, men har følgende kommentarer til dette:Innledningsvis er det 
viktig å påpeke at alle som deltar i styret for et prostifellesråd vil sitte der for å ivareta rådets 
oppgaver og interesser. Det gjelder også dersom man er oppnevnt fra et eller flere 
kommunestyrer. Kommunene har i dag rett, men ikke plikt, til å velge én representant til det 
kirkelige fellesrådet i kommunen. Dersom det legges vekt på minst mulig realitetsendringer i 
forholdet mellom kommunene og kirken lokalt som følge av at kirkelig fellesråds oppgaver 
overtas av prostifellesrådet, vil det være nærliggende å videreføre en mulighet for kommunal 
oppnevning også hit. I de sakene hvor rådet tar stilling til oppgaver som er særlig viktige for 
kommunene, knyttet til for eksempel vedlikehold av kirkebygg og ivaretakelse av 
gravplassansvar, må det legges til grunn at kommunene og Den norske kirke lokalt har 
samsvarende interesser.Det kan reises klare innvendinger mot at kommunene utpeker en eller 
flere representanter til styret i et kirkelig organ.  Det gjelder uavhengig av om representanten 
utpekes på vegne av en eller flere kommuner.  Det er en offentlig oppgave å legge til rette for 
at også tro- og livssynssamfunn kan utøve sin aktivitet lokalt innenfor de rammer som gjelder 
for all frivillig virksomhet. Men å delta direkte i avgjørelser som har som overordnet formål å 
fremme ett bestemt livssyn vil fort oppfattes som å være ikonflikt med 
likebehandlingshensynet. Det gjelder selv om Den norske kirke målt i antall medlemmer 
fortsatt er det dominerende livssynssamfunnet i de aller fleste norske kommuner, og er en 
svært sentral bærer av vår felles kulturarv.   På den annen sidekan det også svekke 
kommunenes nærhet til forvaltningen av betydelige offentlige midler dersom det ikke er noen 
formell representasjon i prostifellesrådet.  60-70 pst av rådets budsjett vil typisk komme fra 
kommunale tilskudd.  Selv om en styringsdialog knyttet til å oppfylle og rapportere på 
vilkårene for tildeling av slike tilskudd som nevnt over kan gjennomføres uten formell 
representasjon i prostifellesrådet, vil en direkte representasjon kunne påvirke relasjonen 
mellom prostifellesråd og kommune(r) ipositiv retning. En deltakelse som avgrenses til kun å 
ha tale- og forslagsrett, eventuelt ren observatørstatus, kan samtidig svekke motivasjonen for 
å delta i rådets møter, og også påvirke i hvilken grad kommunene utpeker representant(er) 
med sentral posisjon i kommunenes egen ledelse.   Kommunenes tilbakemeldinger i 
høringsrunden vil vise i hvilken grad direkte representasjon oppleves avgjørende for å beholde 
en god relasjon mellom kommune (r) og fellesrådet. Dersom dette ikke er tilfelle, vil KS 
anbefale at den direkte deltakelsen i fellesrådenes styre avvikles. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

KS ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte hensyn, men mener generelt at 
utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at dersom antall kommuner som 
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får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vil det kunne føre til økt opplevelse av 
avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale styringsstruktur og den enkelte 
kommune. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Som utvalget påpeker vil offentlig sektors finansieringsutfordringer øke i årene fremover, 
særlig som følge av en forventet vekst i antall eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester.  
Krav til kostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst likemye for kommunale tilskudd til 
kirkelige tjenester som det vil gjelde for kommunenes egne velferdstjenester. Den norske kirke 
bør derfor også vektlegge at prostifellesrådene skal kunne være enheter som både tiltrekker 
seg relevant kompetanse gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivere 
med et utviklende arbeidsmiljø, samtidig som det er høy kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forskning viser at kommunene stort sett er fornøyd med det interkommunale samarbeidet, og 
at dette er nødvendig for å kunne tilby tjenester til innbyggerne med både god kvalitet og høy 
kostnadseffektivitet. Men det pekes samtidig på at både økonomisk og demokratisk styring er 
mer krevende enn når den enkelte kommune selv har det direkte ansvaret. Og det pekes også 
på utfordringer med integrering med det ordinære kommunale tjenesteapparatet.  Det er ikke 
urimelig å anta at størrelsen på disse utfordringenesamvarierer med antall deltakende 
kommuner og – til en viss grad – også geografiske avstander.   Prostifellesrådene skal dannes 
for å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes primære lokale enhet – soknene. Og 
hoveddelen av finansieringen kommer fra kommunene. For å sikre at den lokale forankringen 
beholdes så sterk som mulig selv i tilfeller hvor rådet dekker mange menigheter og flere 
kommuner, er det viktig at det arbeides godt med strukturer for å bygge og vedlikeholde 
relasjoner mellom organisasjonsenhetene, også til dels uavhengig av den formelle 
representasjonen i prostifellesrådet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Kvam herad 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Anita Hesthamar, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Felles arbeidsgjevar for dei tilsette i kyrkja kan vera positivt, med overføring av ressursar frå 
sentral kyrkjeleg administrasjon nærare det lokale nivå. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er risiko for at dette svekkar relasjonen mellom kommunen med mynde for tilskot og 
gravplass, og det kyrkjelege organet med drifts- og vedlikehaldsansvar. For Kvam herad er det 
svært viktig å oppretthalda og styrka dei lokale arbeidsplassane i kyrkja. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er viktig å etablara formelle strukturar for dialog mellom kommune og prostifellesråd, og 
oppretthalding/styrking av lokale arbeidsplassar. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Kvam herad synest det er vanskeleg å setja ein karakter på enkelttiltak, og vil heller peika på 
det som elles er nevnt, og at dialogen mellom kyrkja og kommunen, og innbyggjarar og andre 
organisasjonar i kommunen. Dialogen må vera tilpassa den ordinære plan- og 
budsjettprosessen, samt at det er viktig at det kjem fram kva som er direkte utgifter knytt til 
den enkelte kommune, og ikkje utjevningar. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunane må kunne vera med å påverka og ha innsyn i saker ut frå den store økonomiske 
interessa kommunen har. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Alle omsyn er relevante, men det er viktig at dersom talet på kommunar med tilskotsansvar i 
eit prostifellesråd vert høgt, vil opplevd avstand auka. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Som tidlegare omtala, er lokale arbeidsplassar svært viktige, og at desse er attraktive med 
relevant kompetanse. Vidare er kostnadseffektiv drift viktig for desse tenestene, som andre 
offentlege tenester. I vår region er det òg viktig at fysisk avstand vert vurdert. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 
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Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Det er viktig at framlegg til konkrete løysingar og eventuelle endringar i Kvam herad sitt prosti 
vert lagt ut på høyring, og at kommunen vert involvert i prosessen.  
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Høringssvar fra 

Lesja kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Anne-Lene Engum, kommunalsjef oppvekst og kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Mindre sårbarhet knyttet til personalet. Dette løses forøvrig adekvat i dag. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Slik det fremstår pt er det usikkert hvilken rolle Lesja kommune vil ha vedr lokal påvirkning og 
forankring. Det er derfor utfordrende å risikoanalysere alt hva et felles prostiråd vil innebære. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

-Tilrettelegge for interkommunalt samarbeid videre, der det er naturlig-Før vi kan ta stillinmg 
til evt tiltak videre, bør det foreligge en kvalitativ utredning som viser konsekvenser for de 
ulike modellene mer enn i dag. Samt utredning av evt konsekvenser for kommunene vedr 
fremtidige planer. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Vi kan ikke ha tillit til en ordning, eller planer om en ordning, som vi ikke vet følgene av. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

det mest relevante, slik vi ser det, er pkt 3/ Identitet/naturlig område. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

lesja kommune har interkommunalt samarbeid med en annen kommune på flere områder. 
Dette kan oppleves som utfordrende, bl.a. pga geografiske stor avstander. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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I hvilken grad vil et vedtak om felles prostiråd binde kommunene ang finansiering?Et svekket 
samarbeid mellom kommune og lokal kirke vil kunne medføre mindre bfinansieringsvilje fra 
kommunene.  
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Høringssvar fra 

Lillehammer kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 – 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Lars Rudi, Kommunalsjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Fordeler: Mer helhetlig organisasjonsstruktur med mulighet til å særlig dedikere 
personressurser mer smidig i forholdet mellom behov og personaltilgang. Muligheten øker 
også for større fagmiljøer og større stillinger. Det kan bidra til økt attraktivitet for stillingene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ulemper: Større organisasjoner øker risikoen for større avstand. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Tydeliggjøring av relasjonene mellom kommunen på den ene siden og dedikerte 
personressurser som oppgaver som inngår i tjenesteleveransen fra prostifellesrådet til den 
bevilgende kommunen, er avgjørende. Dersom forholdet mellom bevilgning fra kommunen og 
oppgavehåndteringen fra prostifellesrådet blir uklart, øker risikoen for friksjon/lav tilfredshet. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Organiseringen bør ta utgangspunkt eksisterende funksjonelle regioner. Lillehammer-regionen 
er en slik. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Lillehammer har primært gode erfaringer med interkommunalt samarbeid innen ulike sektorer. Det er 
avgjørende at ny kirkelig organisering ikke bidrar til å skape for stor avstand mellom kommunen på de 
ene siden og den kirkelige organisasjonen på den andre.Lillehammer-regionen er i dag en funksjonell 
region med aktivt interkommunalt samarbeid på flere felt og kan med fordel legges til grunn ved en 
eventuell ny kirkelig organisering i vårt område. 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Høringssvar fra 

Lyngdal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Jan Seland, Virksomhetsleder kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Lyngdal kommune mener at dagens organisering av den norske kirke har flere sterke sider: -
Nærhet mellom kirkeverge/leder i fellesrådsområdet-Nærhet til kommunen, som er den 
viktigste finansieringskilden. -Kommunen har et opplevd eierskap til sine kirker-Nærhet 
mellom menigheter og fellesråd - dette samarbeidet skjer i dag innenfor et velkjent 
samordningsnivå (kommunen). -Menighetsrådene har stor påvirkningsmulighet innenfor sitt 
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fellesrådsområdeUavhengig av hva slags organisering man til slutt ender opp med, ber vi om at 
det som i dag oppleves som velfungerende (jf. punktene ovenfor) vektlegges og videreføres i 
det videre arbeidet.  
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Høringssvar fra 

Lørenskog kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 – 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Mildrid Solholm, leder avdeling Frivillighet og møteplassutvikling  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Lørenskog kommune kan se fordeler i forslaget ved at det etableres et folkevalgt organ – 
prostifellesråd- som i stor grad vil være kommuneoverskridende til erstatning for dagens lokale 
kirkelige fellesrådene i kommunene. Dette for å sikre utnyttelse av både personalmessige og 
økonomiske ressurser. Den største fordelen som oppnås, vurderes å være at de lokalt ansatte i 
menighetene vil kunne få én arbeidsgiver. En enhetlig arbeidsgiverstyring kan også gi bedre 
oppgavestyring lokalt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det kan være en fare i det at beslutnings- og forvaltningsorganet vil ha større avstand til 
menighetene de skal lede, enn det er til dagens fellesråd. Det kan samtidig også være en fare 
for at en slik fjernere organisering svekker forholdet til kommunen som tilskuddsmyndighet og 
nærheten til administrasjon og de kommunale politiske beslutningsorganene dagens 
organisering innebærer. Kommunal representasjon vil kunne ha betydning. Ved en 
organisering på prostinivå kan det bli en stor risiko for at man ikkeoppnår nærhet til det skapes 
en avstand 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Uavhengig av en eventuell kommuneoverskridende organisering, må det etableres 
samarbeidsformer med kommuneadministrasjonen i hver enkelt kommune prostifellesrådet 
omfatter. Dette er nødvendig for å oppnå innsikt og forståelse for oppgavene som utføres i lys 
av tilskuddene hver kommune bevilger. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Lørenskog kommune ønsker ikke å avgi svar med poeng. Som svart i spørsmål 3 mener vi det 
er svært viktig at det etableres samarbeidsformer som viderefører en-til-en relasjonene, slik 
det er i dag med de kirkelige fellesrådene.Når det gjelder budsjett vildet være viktig for den 
enkelte bevilgende kommune at man kan ser igjen tilskuddene i kommunens egne 
menigheters utgiftsregnskap. Det fremkommer ikke helt tydelig hvordan dette skal organiseres 
i et prostifellesråd som er kommuneoverskridende. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

DA DET IKKE ER KOMMENTARFELT PÅ SPØRSMÅL 8 - legges kommunens høringssvar på det 
spørsmålet her:I dag har kommunene rett, men ikke plikt å oppnevne representant i det 
kirkelige fellesrådet i kommunen. Lørenskog kommune mener det prinsipielt må reises 
spørsmål ved at kommunen skal være med i beslutninger som er med å fremme ett bestemt 
livssyn. Deltagelse med stemmerett er i konflikt med likebehandlingshensynet ift alle 
trossamfunn. Det er kommunens oppgave å legge til rette for ulike tros- og 
livssynssamfunn.Samtidig vil det da kunne svekke kommunens påvirkning i forvaltningen av de 
tilskuddene kommunen har bevilget om en ikke er representert i prostirådet. Med formelle 
rammer for styringsdialoger som besvart i spørsmål 3 og 4, kan dette antagelig ivaretas for 
kommunene uten formell representasjon i prostirådet.Lørenskog kommune er samtidig usikker 
på om representasjon uten formelle påvirkningsmuligheter vil være et attraktivt verv. 

Ny prostistruktur 



171 

 

 
  

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

DA SKJEMAET BINDER OPP TIL POENGSVAR MÅ SPØRSMÅLSTEGNET BRUKES _ MEN DETTE ER 
KOMMUNENS HØRINGSSVAR: Lørenskog kommune vurderer de ulike hensynene utvalget har satt opp 
er både viktige og relevante og ønsker ikke å avgi svar med poeng. Det er allikevel viktig for kommunen 
å påpeke at prostiene ikke må bli for store.  Stordrift kan være en fordel, men nærhet til de lokale 
kirkene vurderes viktig i den videre utvikling av folkekirken. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Høringssvar fra 

Midt-Telemark kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Per Dehli, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

MTK er positiv til ei omstrukturering for å få på plass eit system med felles arbeidsgjevar for 
alle tilsette i kyrkja. Me er også positive til fokuset på å få til færre deltidsstillingar, men me 
minner om at ein ikkje må gløyme å ta omsyn til lange avstander i distriktsområde. Å ha ei 
stilling med ansvar for eit stort georgrafisk område fører til mykje reisetid, og me vil 
understreke at det er viktig å legge slike omsyn inn i ei eventuell omstrukturering. Sølv om ein 
er positiv til tanken bak omstruktureringa, er MTK bekymra for at endringa kan føre til meir 
administrasjon og lengre avstandar, både strukturelt og geografisk. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Frå kommunen si side er ein oppteken av at økonomisk støtte frå kommunen til den lokale 
kyrkja, må komme til rett stad. Ein bør sikre at ein får eit system der pengane til dei einskilde 
kommunane går inn i eit transparent system slik at kvar kommune kan sikre seg at engane går 
til det dei er tenkt til. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

MTK meiner at ei omorganisering må legge stor vekt på å ta omsyn til lokale initiativ; at 
prosessen ikkje må vere for toppstyrt, og at ein må sikre framleis nærleik til den enkelte 
kommune.Generelt meiner MTK at ei strukturenring må ta omsyn til eksisterande bu- og 
arbeidsområde. I tillegg bør ein sjå på kva for kommunar som i allereie samarbeider på fleire 
ulike område, t.d. gjennom ulike interkommunale samarbeid. Me meiner det er ein fordel at 
kommunar og innbyggjarar kjenner att strukturane frå andre område, og at dette vil lette 
samarbeid med dei ein allereie kjenner godt til frå før. Det er viktig å ha lik kultur/tankegang, 
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og eksisterande samarbeid seier mykje om kva for kommunar som allereie jobbar godt saman 
og som ser på kvarandre som naturlege samarbeidspartnarar. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Moss kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 – 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Mikal Johansen, Økonomisjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Moss kommune støtter ikke forslaget om at Den norske kirke går videre med planene om 
oppretting av prostifellesråd. Dette baseres på følgende vurderinger:De kirkelige fellesrådene 
har i dag samme inndeling som kommunene. Dette 1:1 forholdet kan sies å havært et bærende 
prinsipp hvor lokalkirkelig demokrati følger inndelingen til det lokale demokrati på 
kommunenivå. Ved sammenslåingen av gamle Moss kommune og Rygge kommune ble også de 
to kirkelige fellesrådene slått sammen fra 01.01.20. Det nye fellesrådet i Moss er nå av en kan 
viss størrelse. Smådriftsulemper som mange mindre fellesråd kan ha, vil trolig ikke gjøre seg 
gjeldende i særlig grad ved Moss kirkelige fellesråd. Det nye fellesrådet har i liten grad fått 
virke under normale forhold, dvs. i en situasjon hvor pandemien ikke spiller en framtredende 
rolle, og etter at organisasjonen har fått «gått seg til» etter en sammenslåing. Den nye 
organisasjonen bør få virke en stund under normale forhold før en vurderer den opp mot 
andre organisatoriske løsninger. Dersom man går inn på en ordning som fraviker 1:1 forholdet, 
kan det medføre at sentrale oppgaver blir sentralisert og avstanden mellom kommunene (som 
har finansieringsansvar) og kirka blir større. Kirkelig fellesråd utfører arbeid som kan være supe 
at det blir vanskeligere å skape arenaer for gode drøftelser og samhandling i lokalsamfunnet i 
Moss kommune. Kirkelig fellesråd har i dag ansvar for lokal gravferdsforvaltning som en 
normalordning. Det betyr at ordningen ikke bare omfatter dem som er medlemmer i Den 
norske kirke, men også medlemmer fra andre kirkesamfunn, andre religioner og ikketroende. 
En overgang til et prostifellesråd kan oppfattes som at den lokale gravferdsforvaltningen får en 
sterkere tilknytning til Den norske kirke. 
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6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Videreføring av én-til-én-relasjon mellom kommune og prostifellesråd i forbindelse med 
budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, anses som viktig for å 
opprettholde og videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune. Et tiltak som kan 
iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd, er å sikre at kirkelige ansatte har fast tjenestested i 
lokalmenigheter med lokal ledelse. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Kommunen har ikke vurdert de to siste spørsmålene i sin høringsuttalelse. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Se svar under punkt 06. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 
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Kommunen har ikke vurdert dette spørsmålet i sin høringsuttalelse. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Moss kommune har erfaring med at interkommunalt samarbeid kan virke fremmedgjørende for den 
enkelte innbygger. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar 
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Høringssvar fra 

Nissedal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Sverre Sæter, kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I prinsippet vil den framlagte modellen kunne føre til ei meir rasjonell organisering gjennom eit 
samla arbeidsgjevaransvar for alle dei tilsette i kyrkja lokalt. Nissedal kommune har likevel 
utfordringar med å sjå at dagens organisering av kyrkja byr påstore praktiske utfordringar for 
det lokalkyrkjelege arbeidet, og stiller spørsmålsteikn ved om løysinga er ein modell som tener 
kyrkja både på kort og lang sikt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Nissedal kommune sitt inntrykk er at forslaget svekker sjølve grunnlaget og legitimiteten til det 
lokalkyrkjelege arbeidet, ved at sentrale oppgåver blir sentralisert og at avstanden mellom 
kommunane (som har finansieringsansvar) og kyrkja blir større. Det eksisterer allereie eit 
lokalkyrkjeleg organ, og det kunne vore ei løysing å overføre prestane frå rettssubjektet Den 
Norske Kyrkje og tilsetje dei i sokneråd/fellesråd, på same måte som vigsla diakonar, kateketar 
og kantorar.Det viktigaste arbeidet i kyrkja skjer lokalt. Med den modellen som ligg på bordet, 
vil lokale kyrkjekontor kunne bli nedlagt for å organisere opp eit regionalt kontor. Dette vil 
vere svært negativt. Lokal kompetanse knytt til gravferdsforvaltning og gamle, verneverdige 
bygg vil kunne forvitre.Det er vanskeleg å sjå føre seg at kyrkja skal vere like involvert i 
kommunal verksemd og at ein ser synergiar og samarbeidsmåtar på same måte som ein gjer i 
dag. Lokal og tett kontakt er ein føresetnad for å leggje til rette for at kyrkja kan utvikle seg, 
ikkje minst gjennom budsjettprosessar med stramme økonomiske rammer. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Kyrkjemøtet bør vurdere å ikkje gå vidare med anbefalingane i rapporten. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig at demokratiet i kyrkja er transparent og representativt. Kyrkja forvaltar store 
midlar og er i hovudsak finansiert av stat og kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

1 Medlemsstørrelse 32) Geografisk størrelse         43) Identitet/naturlig område         54) Antall 
sokn                 35) Antall prostier i bispedømmet 16) Antall kommuner 57) Kjente strukturer i 
kirken og samfunnet 28) Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene,    2 
nylig sammenslåtte kommuner) 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Kommunane i Vest-Telemark har lang og god erfaring med interkommunalt samarbeid. 
Høyringa tek ikkje opp ein modell med samarbeid over fellesrådsgrenser, t.d. etablering av 
vertsfellesråd. Dette har vi positive erfaringar med når det gjeld felles diakonteneste. 
Rapporten og høyringa verkar i stor grad styrt inn mot at målet er å leggje ned fellesråda, utan 
at ein har sett på andre alternativ. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Om ein legg dagens Øvre Telemark prosti til grunn, med 11 kommunar og 21 sokn, vil ein med 
forslaga i rapporten berre ha 1 eller 2 kommunale representantar i prostifellesskapet. Dette er 
ikkje akseptabelt all den tid det er kommunen som har finansieringsansvar for det 
lokalkyrkjelege arbeidet. Med full kommunal representasjon vil prostifellesskapet bestå av 
minst 30 medlemmer. Dette framstår som ein lite føremålstenleg modell. Vest-Telemark har i 
dag 26 kyrkjer og 26 kyrkjegardar. Høyringa synleggjer ikkje at sokneråda får tilført meir ansvar 
og ressursar, snarare tvert imot. Det er vanskeleg å sjå føre seg at ei ny regional eining med 
ansvar for personal, økonomi, bygg, anlegg og dagleg leiing kan opprettast utan at dette vil få 
konsekvensar for dei ressursane kommunane i dag stiller til rådvelde for merkantile stillingar 
lokalt. Nissedal kommune merkar seg at utvalet er delt i heilt sentrale spørsmål som val av 
arbeidsgjevarorganisering og modell for dagleg leiing i prostifellesrådet. Det er i tillegg over 2 
sider med tema for «vidare utgreiing,» noko som syner at det er mange viktige tema og 
premissar som ikkje er landa. Nissedal kommune ber om at Den Norske Kyrkje ikkje går vidare 
med planane om oppretting av prostifellesråd.  
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Høringssvar fra 

Nord-Aurdal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Martin Sæbu, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Samling av et større fagmiljø kan bidra til enklere rekruttering og bedre utnyttelse av 
kompetanse, utstyr, lokaler og økonomiske ressurser. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Nord-Aurdal kommune ser ingen store ulemper ved dette 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Etablering av konkrete samhandlingsrutiner med sokneråd og mot alle kommuner er 
nødvendig. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

3 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 
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Annet? 

Utgifter til vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder skal bare finansieres av den enkelte 
kommune. Midler til dette fra den enkelte kommune skal behandles som bundne 
(øremerkede) midler i Prostifellesrådet. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Nei. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Vi forventer at en slik ordning kan forvalte de kommunale tilskuddene på en god måte. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

nei 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Nei 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

De seks Valdreskommunene utgjør en region i et tyvetalls interkommunal samarbeid. I den 
sammenheng har vi gode erfaringer. Dette gjelder også antall kommuner og  geografiske 
avstander. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

nei  
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Høringssvar fra 

Nordmøre IPR og Sunnmøre regionråd IKS 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Møre 

Ansvarlig innsender:  

Ellen Engdahl, Daglig leder  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Forutan openberre fordeler som at større einingar kan føre til profesjonaliseringa av 
arbeidsoppgåver, fleire heile stillingsstørrelsar og effektivisering, så trur høyringsorganet at 
arbeidsgivarstyring på lågaste effektive nivå kan gi auka moglegheit tilbetre oppgåveløysing 
lokalt, slik at kyrkjelege tenester vert levert lokalsamfunna med best mogleg kvalitet innafor 
dei tilgjengelege økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Utvalet sin rapport peikar på at eit prostifellesråd på lavast mogleg effektive nivå med 
hensynet i å ivareta arbeidsgivaransvaret, kan det føre til at kyrkjelege fellesråd i mange 
kommunar vil bli erstatta med kommuneoverskridande fellesråd.Risikoen kanbli at ein svekker 
relasjonen mellom kommunen som tilskots- og gravplassmynde og det kyrkjelege organet som 
vil ha drifts- og vedlikehaldsansvaret for kyrkjebygga, kyrkjeleg aktivitet i lokalsamfunna og i 
svært mange kommunar der og det operative ansvaretfor gravplassane ligg.Endringa vil ha 
større konsekvensar i distrikta enn i meir folkerike strøk. Sjølv om distriktskommunane har 
fleire interkommunale samarbeid, så kan eit kyrkjeleg organ som strekker seg over fleire 
kommunar gi nye utfordringar.Ulikeøkonomiske prioriteringar frå kommunane i prostiområdet 
vil kunne gi utfordringar i korleis fellesrådet skal disponere inntektene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Budsjettering og dialog med den enkelte kommune må vidareførast og styrkast. Den enkelte 
kommune sitt finansieringsbidrag bør øyremerkast til investeringar og drift av kyrkjer og 
gravplassar. På sikt meiner vi at kyrkja bør få tildelt ei ramme til drift isamsvar med talet på 
innbyggarar og talet på sokn/kyrkjer i kommunen. Investeringsmidlar må kunne vere 
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øyremerka til prosjekt frå den enkelte kommune.  I tillegg til kommunal representasjon i 
prostifellesrådet er det viktig å etablere formelle strukturarfor direkte dialog mellom 
kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Regionråda vil ikkje sette konkrete karakterar på dei ulike tiltaka.Det er viktig at ein vidareførar 
ein-ein-relasjon mellom kommune og prostifellesråd i samband med budsjettprosessane og 
anna samarbeid mellom kyrkje og kommune, slik det er i dag mellom kommune og 
fellesrådet.Det er også viktig å  hevde at kommunane sine representantar i prostifellesråda 
ikkje forpliktar eigen eller andre kommunar utan at det ligg vedtak om dette i styrande organ i 
den enkelte kommune. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Et sentralt område som må diskuteres nærmere. Det handler om både dedikerte kommunale 
investeringsmidler og om finansiering/lokalisering av administrasjon og driftsoppgaver knyttet 
til de enkelte sokn/menigheter. Interkommunalt samarbeid kan organiseres på mange måter, 
med ulike krav, fordeler og utfordringer. Kommunene vil ha innflytelse i forhold til disponering 
av kommunale bevilgninger. Det vil være utfordrende med et omfattende prostifellesråd med 
representanter fra alle sokn, som vil forsterkes om prostiene blir større. En god og fungerende 
organisering av et prostifellesrådet vil her være et sentralt premiss. 

Ny prostistruktur 
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10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Generelt meiner vi at utvalet sine ulike omsyn er absolutt relevante. Identitet/naturleg område 
er viktig, likeins geografisk størrelse samt at prostistruktur/størrelse må vurderast.Dette vil ha 
innverknad på opplevinga av at ikkje avstanden skal bli større mellom kyrkja og lokalsamfunna, 
enn kva som er tilfelle i dag. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Utvalet peikar sjølv på at finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil auke i åra 
framover.Kyrkja den norske bør vektlegge at prostifellesråda skal tiltrekke seg relevant 
kompetanse gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivarar med eit 
utviklande arbeidsmiljø, samtidig som det skal vere høg kostnadseffektivitet i 
organisasjonen.Styrke lokaldemokratiet ved at organisasjonen sikrar lokal forankring ved 
større samskaping med sokneråda. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forsking viser at kommunane er stort sett fornøgd med det interkommunale samarbeidet, og 
at dette er nødvendig for å kunne tilby tenester med både god kvalitet og høg 
kostnadseffektivitet.Prostifellesråda skal vere eit tenesteorgan for kyrkje den norske lokalt. 
Hovuddelen av finansieringa kjem frå kommunane. For å sikre at den lokale forankringa vert 
verande så sterk som mogleg sjølv i tilfelle der rådet dekker mange menigheiter og fleire 
kommunar er det viktig at det vert arbeidd godt med strukturar forå bygge og vedlikehalde 
relasjonar mellom kyrkja og kommune. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Høringsnotatet inneholder mange sentrale tema hvor det bør legges til rette for nærmere 
diskusjoner mellom kirken og kommunene.  
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Høringssvar fra 

Nordre Follo kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Carina Vestli Jørgensen, Saksbehandler  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kan føre til økt samarbeid mellom kommune og kirke. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

For samarbeidet mellom kirke og kommune vil det ikke ha noen betydning. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det bør opprettes et investeringsbudsjett per kommune, slik at det blir tydelig hvilken 
kommune pengenekommer fra. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, tale- og forslagsrett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Nei 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Nei 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Nei  
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Høringssvar fra 

Nore og Uvdal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Eva Rismo, kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kommunestyret i Nore og Uvdal har i møte 04.10.2021 gjort følgende vedtak som dekker de 
spørsmålene som er stilt i høringen:Nore og Uvdal kommune støtter ikke forslaget om å 
etablere et felles kirkelige organ påprostinivå til erstatning for dagens kirkelige fellesråd.Nore 
og Uvdal kommune er bekymret for at dette vil bidra til økt sentralisering og svekke detlokale 
samarbeidet. For kommunen er det viktig at det fortsatt er et kontor lokalt og fremheverat 
fysisk nærhet er viktig for å sikre en god kommunikasjon mellom kirke og kommune.Skulle 
modellen mot formodentlig bli innført, må det skje med representasjon fra den 
enkeltekommune. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

X 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

x 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

se politisk vedtak gitt i spørsmål 1 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

se politisk vedtak i kommunestyret gitt innledningvis  
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Høringssvar fra 

Norsk forening for gravplasskultur 

Type høringsinstans: Andre, spesifiser: 

Som interesseorganisasjon for 
alle som jobber i 
gravferdssektoren gir vi uttalelse 
på deler av rapporten som angår 
gravferdssektoren.Norsk 
forening for gravplasskultur 
omfatter både kommunale 
gravplassforvaltninger og 
kirkelige fellesråd som 
gravplassmynd 

Antall innbyggere i kommunen:  Bispedømme: 

Ansvarlig innsender:  

Eli Blomseth Helgesen, Rådgiver  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Forslaget om prostifellesråd som felles kirkelig organ og arbeidsgiver er en dårligere løsning 
enn den eksisterende organiseringen med kirkelige fellesråd eller kommunal 
gravferdsforvaltning. Begrunnelsen for det er:•En kirkelig gravplassforvaltning passer ikke inn i 
prostifellesrådets formålsbestemmelse: « Prostifellesrådet skal bistå menighetsrådene i deres 
arbeid for å vekke og nære det kristelige liv i prostiets sokn, og det skal fremme samarbeid 
mellom de enkelte menighetsråd og lokale arbeidsgrupperi prostiet, samt i trossamfunnet 
ellers.»•Den vanskeliggjør kontakten med den kommunale forvaltningen ved å være 
kommuneoverskridende slik at eieransvaret i de kommunale forvaltningene til 
gravplassforvaltningen pulveriseres•Den kan skape større avstandtil de bevilgende lokale 
myndigheter, noe som kan føre til reduserte bevilgninger til et prostifellesråd som kommunen 
ikke har innflytelse over•Den ivaretar ikke den lokale kompetansen som de ansatte i 
gravplassforvaltningen har fordi den legger opp til en sentraliserende struktur med stor 
avstand til gravplassene og til administrasjonenVårt første prikkpunkt er ikke aktuelt ved 
overgang til kommunal forvaltning. Våre 3 siste prikkpunkt vil ikke skape tilsvarende 
utfordringer ved ev.overgang til kommunalvgjørende med vanntette skott mellom det 
folkevalgte rådet og embetslinjen. Dersom ordinasjonsløftet er en forutsetning for å bli daglig 
leder for virksomheten, så kan det bli vanskelig å forene med ivaretakelsen av offentlig 
gravferdsforvaltning for ulikørre bredde i kompetanse og mulighet for mer spisskompetanse. 
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5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Endrede relasjoner mellom kirke og kommune kan gjøre samarbeidet om de lokale 
gravferdstjenestene mer krevende. Man kan risikere at noen av kommunene i det geografiske 
området som et prostifellesråd kan omfatte ønsker å bli kommunal gravferdsforvaltning og at 
andre fortsetter med kirkelig gravplassforvaltning – et opplegg til kaos. I nåværende ordning er 
det en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom lokalkirke og kommune. Et prostifellesråd 
sammenlignes med interkommunale løsninger. For at de skal fungere forutsettes det tydelig 
delegert myndighet, forutsigbare og ryddige økonomiske strukturer og rettferdig fordeling 
kommunene imellom. Denne problemstillingen er ikke utredet i rapporten.Ulempen er bl.a at 
man mister den klare ansvarsfordeling mellom kommune og kirkelig gravplassforvaltning som 
finnes i dag. Rutinene for gode samarbeidsformer brytes og vil neppe gjenoppstå i en ny 
organisering på tvers av kommuner. Man kan miste mye kunnskap og kompetanse som er 
representert ved nåværende ansatte. Ved ålage større enheter på prostinivå knyttes den 
kirkelige organiseringa nærmere prost og biskop. Det anses ikke som hensiktsmessig for 
gravplassmyndighetene.Vedrørende daglig ledelse: En offentlig gravferdsforvaltning krever 
legitimitet, og da er det helt avgjørende med vanntette skott mellom det folkevalgte rådet og 
embetslinjen. Dersom ordinasjonsløftet er en forutsetning for å bli daglig leder for 
virksomheten, så kan det bli vanskelig å forene med ivaretakelsen av offentlig 
gravferdsforvaltning for ulike lokale tros- og livssynsamfunn. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

For å redusere uheldige konsekvenser vil det hjelpe med god kommunikasjon i forkant av 
avtaleinngåelse, god og tydelig skriftlig avtale mellom kommunene og prostifellesråd 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 
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Fellesrådet har i dagens ordning et klart mandat som lokal gravferdsmyndighet basert på 
rammer for sammensetningen av rådet og hvordan representantene velges. I forslaget skal 
Den norske kirke ved Kirkemøtet avgjøre hvor i den kirkelige organisasjonen ansvaret for 
gravferdsforvaltningen skal ligge, hvem som skal sitte i organet, hvordan de skal velges og 
hvem som skal være daglig leder for virksomheten. Hver kommunen mister en lovgitt rett og 
plikt til å være representert i organet som skal ha ansvar forgravferdstjenestene når de skal 
velge en representant for de aktuelle kommunene. Kommunens ansvar for tjenesteområdet 
forblir det samme, men det kan være fare for at den mister innflytelse over sitt eget 
ansvarsområde. Tjenesteytingsavtale for gravplass er viktig. Det har vært vanskelig å få klare 
linjer mellom kommune og kirkelig fellesråd. Det blir enda vanskeligere, nærmest umulig, på 
tvers av kommuner. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Det ser ut til at gravferdsetaten er glemt i forslag til ny kirkelig organisering.  Et stort flertall i 
høringen om ny Tros- og livssynslov ønsket å fortsette med kirkelig gravferdsforvaltning, 
Muller-Nilssen-rapporten konsentrerer seg utelukkende om dennorske kirke som et 
trossamfunn. I den sammenheng har ikke offentlig gravplassmyndighet en naturlig plass.  
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Høringssvar fra 

Os kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Marit Gilleberg, kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Presten blir del av et større fagmiljø og får kollegaer. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Avstanden til folket og de som de skal betjene blir større. Mister lokal kunnskap dersom de 
også fysisk skal samles på samme sted; f.eks på Tynset. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Må ha kontordager ute i kommunene. Presten møter folk i sårbare situasjoner og bør være 
nært folket. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Annet? 

Ønsker å legge saken fram  for kommunestyret 18.november. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, tale- og forslagsrett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Må være direkte dialog mellom kommunen  og organet i investeringssaker ad kirkebyggene  i 
kommunen. De har jo viktig verdi i grendene våre i forbndelse med liv og død. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Det er jo en trend i samfunnet at alt skal bli større. Eierskap til bygg og kirker er viktig for 
ivaretakelse. Bør  tenke todelt organisering- større fellesskap for prestene. Byggforvaltning av 
kirker trenger annen  oeganisering og eierskap. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Bør følge dagens samarbeidsregioner. Os grenser til Trøndelag og har mye samarbeid med 
Røros og Holtålen kommuner. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ønsker  saken i k- styre. Ny organisering  av kirka er jo en prinsippiell sak som berører folk.  
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Høringssvar fra 

Osen kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Roar Leirset, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Fordelene vil kunne være større stillingsstørrelser og færre arbeidsgiverfunksjoner 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Utfordrende i forhold til å få "rettferdige/riktige" økonomiske fordelingsnøkler som er riktige 
frem i tid. Selv om drift og investering skilles, vil man kunne få skjevheter mellom de lokale 
behov i kommunene, som jo er ulike. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Å holde gravplasser utenfor ordningen, kan være en løsning. Da vil hver kommune måtte stå 
som arbeidsgiver for kirkegårdsansatte. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Vil være utfordrende å få lokal tillitt når man har mindre medbestemmelse i ny ordning. 
Økonomiske fordelingsnøkler vil ha stor betydning, men samtidig vil ny ordning gi vesentlig 
mindre demokratisk påvirkning for den enkelte kommune i et kommuneovergripende organ. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Har mange negative erfaringer med interkommunalt samarbeid, da særlig geografisk og 
økonomisk. Lange geografiske avstander gir mindre nærhet og eierskap. I tillegg oppleves ofte 
økonomiske fordelingsnøkler som veldig ufordelaktige for de minste kommunene,da 
grunnkostnadene for deltakelse settes høyt, mens driftskostnadene settes lavt. 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Vi ser absolutt noen fordeler med ny ordning, hva angår større stillingsstørrelser. Men samtidig 
vil dette for den enkelte ansatte gi større geografiske områder for arbeidsutøvelsen. Mye 
verdifull tid går med til kjøring, og man vil over tid ekskludere ansettelser av personer bosatt i 
de mer perifere områder av prostiet. Den demokratiske påvirkningen på kirkens arbeid vil uten 
tvil bli forringet, og man kan vel konkludere med at også kirkens arbeid går i retning av en stor 
sentraliseringsretning. Det er ikke bra.  
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Høringssvar fra 

Porsanger kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nord-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Bente Larssen, kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I forhold til ny-organiseringen i Den norske kirke er Porsanger kommune tvilende til 
opprettelsen av etprostifellesråd slik høringen legger opp til.Selv om høringen forsikrer at 
prinsippet om soknet som kirkens grunnenhet skal videreføres i nyorganiseringen, kan ikke 
Porsanger kommune se at en økt sentralstyring vil imøtekomme dette. Det er uklart og lite 
tydelig hva dette forslaget innebærer for lokal styring av den kirkelige økonomien. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Økt sentralisering kan fort bidra til at den store frivilligheten som er knyttet til kirken kan 
svekkes, noe som fører til færre aktiviteter og mindre engasjement.Det er nettopp gjennom de 
nære relasjoner og det lokale engasjementet at kirken har sin størstestyrke som kulturbygger. 
Og det er også gjennom den lokale kirkens virksomhet at Porsanger kommune finner størst 
grunnlag for sitt engasjement for kirken og bidrag til å løse noen av de utfordringer som 
oppstår underveis.I tråd med dette mener Porsanger kommune at en ny-organisering av kirken 
ikke bare bør videreføre soknet somkirkens grunnenhet som et teoretisk prinsipp, men at 
organiseringen bidrar til at dette blir realisert ipraksis. Slik sett bør all forvaltning av 
kommunens finansiering til kirken skje mest mulig lokalt.-Dette er helt avgjørende for å 
beholde det lokale engasjementet- Det er avgjørende for å beholde god nærhet til 
kommunene-Det er avgjørende for folkekirken og frivilligheten knyttet 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

I tråd med dette mener Porsanger kommune at en ny-organisering av kirken ikke bare bør 
videreføre soknet somkirkens grunnenhet som et teoretisk prinsipp, men at organiseringen 
bidrar til at dette blir realisert ipraksis. Slik sett bør all forvaltning av kommunens finansiering 
til kirken skje mest mulig lokalt.-Dette er helt avgjørende for å beholde det lokale 
engasjementet- Det er avgjørende for å beholde god nærhet til kommunene-Det er avgjørende 
for folkekirken og frivilligheten knyttet 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  



203 

 

Høringssvar fra 

Rakkestad kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Joakim Vold Aarstad, Samfunnsplanlegger  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Med et felles kirkelig organ på prostinivå vil de ansatte kunne ha en enhetlig arbeidsgiverlinje 
på lavest mulig nivå, som kan gi grunnlag for å strømlinjeforme den kirkelige administrasjonen.  
Dette kan gi bedre muligheter for å løse oppgaver lokalt slikat kirkelige tjenester i størst mulig 
grad tjener lokalsamfunnet innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Videre vil 
organisering av prostifellesråd kunne gi en enhetlig arbeidsgiverlinje, som igjen vil kunne gi 
større muligheter for hele stillingshjemmler. Dette vil være med på å sikre kompetanse og 
tiltrekke seg søkere til ledige stillinger. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er en risiko for at relasjonen mellom kommunen som tilskudds- og gravplassmyndighet og 
det kirkelige organet som har drifts- og vedlikeholdsansvar svekkes. Også ved å ha et 
kommuneoverskridende fellesråd vil det være en risiko for at den lokale tilknytningen vil 
svekkes, spesielt dersom dette prostirådet består av for mange samarbeidspartnere som alle 
har hensyn som må tas innenfor de rammene som er gitt. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

For å redusere risikoen bør man sette inn formelle strukturer for direkte dialog mellom 
administrasjonene og prostifellesrådet, sammen med kommunal representasjon i 
prostifellesrådet. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig at det skilles mellom investeringer og drift når det rapporteres om økonomi 
tilbake til kommunene. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Rakkestad Kommune ønsker ikke å sette en karakter ved hvert enkelt hensyn, ettersom alle 
hensynene er omtrent like viktige. Den største bekymringen Rakkestad Kommune opplever er 
knyttet til at dersom det blir mange kommuner som har tilskuddsansvar for etprostifellesråd vil 
det sannsynligvis bli en økt avstand mellom styringsstrukturen for det lokale sognet og 
kommunen. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Rakkestad kommune hører i dag til Østre Borgesyssel prosti, som består av totalt sett 6 
kommuner av varierende størrelse. Som påpekt ved punkt 10, er det en bekymring at dette vil 
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være for mange med tilskuddsansvar. Det bør derfor sees på organisering avprostifellesrådene 
med tanke på dette hensynet. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Rakkestad kommune har generelt god erfaring med interkommunale samarbeid, og ser 
verdien av dette når det kommer til tjenesteproduksjonen rettet mot innbyggerne. Samtidig er 
det viktig at det arbeides godt med strukturene som sikrer og vedlikeholder relasjonene 
mellom organisasjonsenhetene i tillegg til at disse sikrer forankringen til de lokale områdene. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Det er usikkerhet rundt organiseringen av prostifellesrådet med tanke på antallet sogn. 
Rakkestad kommune hadde i 2014 3 sogn, men gjorde en omstrukturering som endret dette til 
ett sogn. Dersom det er antallet sogn som bestemmer antallet representanter inn i 
prostifellesrådet, vil dette kunne være mindre lokaldemokratisk. For eksempel Marker 
Kommune har ca. halvparten av befolkningen til Rakkestad Kommune, men samtidig har de to 
sogn. Det er derfor et ønske om å tydeliggjøre hvordan det er tenkt at prostifellesrådet skal 
organiseres for å sikre lokaldemokratiet i området.Rakkestad kommune etterlyser vurdering av 
andre modeller for kirkelig organisering. Vi ber om at Den Norske Kirke ikke går videre med 
planene om å opprette prostifellesråd før andre modeller for kirkelig organisering er vurdert.  
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Høringssvar fra 

Randaberg kommune, Formannskapet 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Stavanger 

Ansvarlig innsender:  

Magne Fjell, kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er i dag god kontakt og løpende dialog mellom fellesråd og politisk og administrativledelse 
i kommunen. Risikoen for at et prostifellesråd etter interkommunal modell vil svekkedenne 
kontakten er stor. En klar ulempe vil være at et prostifellesråd vilkreve en mer formelldialog, 
der kommunikasjonen i dag er mer løpende og uformell. Det er også risiko for at 
denlokalpolitiske viljen til å bidra med midler utover det som er lovpålagt over tid vil 
kunnesvekkes ved en slik modell. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Prostifellesrådet er foreslått å også ha et ansvar for det åndelige livet isoknene. I slike saker er 
det unaturlig at kommunen skal ha stemmerett. Men i saker somdagens fellesråd behandler 
(personal, bygg, kirkegård, drift) mener jeg at det er viktig atkommunen beholder 
stemmeretten. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Rindal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Vibeke Langli, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vi ser per i dag ingen fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostivinå 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vi mener at dette fører til nok et nivå i organisasjonen som vil fører til økt byråkrati. Mer 
utdypende svar finnes på pkt 13 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommune og politikkerer i kommunen ønsker å sikre at tilskuddet går til kirkene i egen 
kommune. Vi greier ikke å se hvordan dette skal løses bedre ved å endre organisasjonsmodell.  
I den foreslåtte modellen vil hver kommune ha forskjellige satser de bidrar med og dette vil 
føre til skjevheter i forvaltningen. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt irrelevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Vi har mange erfaringer med å samarbeide interkommunalt, og er deltaker i flere forskjellige 
samarbeidsorgan. kommunen har gode erfaringer rundt slike typer samarbeid, men vil påpeke 
at det også kan oppleves som negativt om samarbeidsorganet blir for stort. Dette gjelder i 
forhold til for store fysiske avstander og kulturforskjeller basert bl.a på geografi og næring. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Formannskapet i Rindal kommune behandlet saken i møte 06.10.21. Saken ble enstemmig 
vedtatt:Formannskapet mener at mer utredningsarbeid må til før en bestemmer seg for ny 
kirkelig organisering.Vurdering i sakenOm det blir et prostifellesråd forutsetter dette at den 
kommunale finansieringen utbetales til et interkommunalt prostifellesråd ogikke til kirkelig 
fellesråd som i dag. Utvalget mener at det er hensiktsmessig at det da skilles mellom driftog 
investering i budsjettene. På den måten kan kommunene være sikre på at en stor del av 
tilskuddetikke brukes til f.eks kirkebygg i andre kommuner. Dette er det eneste konkrete 
forslaget utvalget kommer med i forhold til finansieringsmodell, oghvordan fremtidig 
økonomistyring og rapportering skal foregå skal utredes senere.For kommune sin del er det 
svært viktig at man er sikker på at det tilskuddet som kommunen yter vil blibrukt til kirke og 
kirkearbeidet i egen kommune. Slik forslaget fremstår i dag virker det 
somfinansieringsmodellen har vært lite diskutert oger ikke prioritert som viktig del av 
løsningen for nyorganisering. Dette oppleves som alt for uforutsigbart, og vi mener at dette må 
utredes mer detaljert førman kan gå videre i prosessen med en eventuelt ny organisering.Om 
det likevel skal bli en ny kirkelig organisering, mener vi at det skal være en kommunal 
representantmed full stemmerett i prostifellesrådet.Kommunene har god erfaring med å 
samarbeide interkommunalt, og er deltaker i flere forskjelligesamarbeidsorgan. Kommunen 
har gode erfaringer rundt slike typer samarbeid, men vil påpeke at detkan også oppleves som 
negativt om samarbeidsorganet blir for stort. Dette gjelder i forhold til for storefysiske 
avstander og kulturforskjeller basert i bl.a geografi og næring. Utvalget har heller ikke 
utredeteller kommet med et forslag på hvor stort et nytt prostifellesråd skal være. Størrelsen 
har betydning forhøringsuttalelsen, og dette skulle vært utredet før man kan si noe om dette.I 
drøftinger med arbeidsgruppen så var det enighet om at vi ikke greier åfinne noen gode 
argumenterfor at forslag til ny kirkelig modell skal løse de utfordringene som finnes i dagens 
løsning.At det per i dag er to arbeidsgiverlinjer kan gi utfordringer ved at det kan være 
vanskelig å håndterekonflikter og det kan være vanskelig å organisere ressursene på en god 
måte. Men arbeidsgruppenmener dette kan løses på en enklere måte enn ved å endre dagens 
organisering. F.eks ved å bruke etnøytralt organ som kan arbeide med og sammen med de to 
arbeidsgiverlinjene.Det arbeides samtidig med denne høringen, med biskopens rolle og lokal 
ledelse. Dette er avgjørendekirkelige og teologiske spørsmål som man skulle sett konklusjonen 
på før man gir et høringssvar.Biskopens rolle er ikke utredet i modellen med prostifellesråd, og 
denne mener vi skulle vært utredet itillegg. I kirkemøtet fikk verken prostimodell eller 
bispedømmemodell flertall i kirkemøtet, og vi menerdet er urimelig å utrede kun en 
modell.Arbeidsutvalget mener også at kirkefagene må få en langt mer ledende plass i en ny 
kirkeligorganisering. Trosopplæring, diakoni, kirkemusikk, kateketikk og teologi er grunnmuren 
i alt kirkeligarbeid. Disse er i forslag til ny kirkelig organisering satt på sidelinjen. Samtidig er 
også teologiens plasskraftig svekket gjennom nedtoning av prestens, prostens og biskopens 
rolle.Arbeidsgruppen mener at forslaget ser per nå ikke ut til å tegne en ny kirkelig 
organisering som ikke blirbedre enn den vi har i dag.  
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Høringssvar fra 

Ringebu kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Anne Bolme Vestad, tjenesteleder  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Felles arbeidsgiver er positivt i den forstand at alle får like lønns- og arbeidsavtaler. Det kan 
oppnås større fleksibilitet for utnyttelse av personale i forhold til de ulike oppgaver som skal 
løses. Man kan i større grad unngå deltidsstillinger, samt at det kan bli enklere å skaffe vikar 
ved ferieavvikling, permisjon og sykefravær. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ansatte kan få lavere grad av ansvarsfølelse for gjennomføring av oppgavene på en god og 
tilfredsstillende måte hvis man ikke er fast knyttet til et fast kirke/sokn. Avstand til 
Prostifellesrådet kan føles større enn til det lokale fellesrådet etter dagens organisering. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ansatte bør i utgangspunktet ha en eller flere kirker/sokn som hovedarbeidsområde, mens 
fleksibilitet kun utnyttes ved behov som ferieavvikling, permisjon og sykdom. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

SVAR: Ringebu kirkelige fellesråd er en stor samskapingsaktør i pågående utviklingsarbeid i 
Ringebu Stavkirke og Prestegard og ved kulturarrangement. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det forventes at ny organisering ikke vil bli en mer kostbarkrevende ordning for kommunen 
enn dagens organisering.  Ringebu kommune må med bakgrunn i kommunens økonomiske 
situasjon gjennomføre kostnadsreduserende tiltak for å oppnå balanse. Dette vil ogsågjelde de 
økonomiske rammene for det nye prostifellesrådet. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ringebu kommune har mange interkommunale samarbeidsordninger med Sør-Fron og Nord-
Fron kommuner som fungerer godt (region Midt-Gudbrandsdal). Kommunen deltar også i 
annet interkommunalt samarbeid som inkluderer Lillehammerregionen m.fl. Erfaring viser atjo 
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flere kommuner som deltar, jo mindre reell påvirkning vil den enkelte kommune ha. Samtidig 
vil et større fellesskap også ha større ressurser til rådighet til utviklingsarbeid. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Det er svært viktig at kirken som lokal samarbeidspart videreføres. Ringebu kirkelige fellesråd 
er i stor utstrekning en samarbeidspart til lokalt kulturliv, som arena og som egen arrangør av 
Sommerkonsertene i Ringebu Stavkirke.  Ringebu stavkirke er en«turistkirke» med tilbud om 
guidet omvisning hele sommersesongen og en samarbeidspart i pågående utviklingsarbeid i 
Ringebu Stavkirke og Prestegard. Det er bl.a utarbeidet en felles digital plattform for 
attraksjonen - Ringebu Stavkirke og Prestegard .Utviklingsarbeidet fordrer ytterligere 
samarbeid framover.Kirkene i Ringebu skal også betjene fritidsinnbyggeren i vårt område.  
Ringebu har mer enn 4500 fritidseiendommer, der et stort antall eies av utenbygdsboende. 
Dette medfører drastisk økning av besøkende til kommunen ved jul-, påske- og andre høytider, 
samt sommermånedene.Kirkens rolle ved krisesituasjoner og ved krisehåndtering er viktig og 
må videreføres.  
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Høringssvar fra 

Ringerike kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 - 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Heidi Skagnæs, rådgiver  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Annet? 

1-KS- 158/21 Vedtak:Ringerike kommune gir følgende innspill til høringen om ny kirkelig 
organisering:1. Det bør være én felles arbeidsgiver for alle som er ansatt i kirken2. Dagens 
avgrensning av Ringerike prosti bør videreføres, fremfor en større geografiskenhet4. Dagens 
arenaer for samarbeid og samskaping bør videreføres i en ny organisering, ogdet er ønske om 
kommunal representant i prostifellesråd.5. Dersom prostiene dekker flere kommuner bør det 
komme på plass en sats som sier noeom hva hver kommuneskal bidra med i finansiering (f.eks. 
etter antall innbyggere), slik atdet blir likt mellom kommunene.- Ringerike kommune anbefaler 
ikke prostifellesråd som organisasjonsmodell- Drift og vedlikehold av kirke(r) må budsjetteres 
og bevilges kommune for kommune slik atman bevilger til kirke(r) i egen kommune.- Ringerike 
kommune mener det er vanskelig å ta stilling til høringen da den er lite utredetmed tanke på 
det økonomiske. Hvordan skal kostnadene til et felles prostiråd fordelesmellom de deltakende 
kommunene. Ringerike kommune ber om at de økonomiskekonsekvensene ved en eventuell 
ny organisering kommer tydeligere frem i et nytt forslag. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

1-KS- 158/21 Vedtak:Ringerike kommune gir følgende innspill til høringen om ny kirkelig 
organisering:1. Det bør være én felles arbeidsgiver for alle som er ansatt i kirken2. Dagens 
avgrensning av Ringerike prosti bør videreføres, fremfor en større geografiskenhet4. Dagens 
arenaer for samarbeid og samskaping bør videreføres i en ny organisering, ogdet er ønske om 
kommunal representant i prostifellesråd.5. Dersom prostiene dekker flere kommuner bør det 
komme på plass en sats som sier noeom hva hver kommuneskal bidra med i finansiering (f.eks. 
etter antall innbyggere), slik atdet blir likt mellom kommunene.- Ringerike kommune anbefaler 
ikke prostifellesråd som organisasjonsmodell- Drift og vedlikehold av kirke(r) må budsjetteres 
og bevilges kommune for kommune slik atman bevilger til kirke(r) i egen kommune.- Ringerike 
kommune mener det er vanskelig å ta stilling til høringen da den er lite utredetmed tanke på 
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det økonomiske. Hvordan skal kostnadene til et felles prostiråd fordelesmellom de deltakende 
kommunene. Ringerike kommune ber om at de økonomiskekonsekvensene ved en eventuell 
ny organisering kommer tydeligere frem i et nytt forslag. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Romsdal interkommunalt politisk råd (ROR) 

Type høringsinstans: Andre, spesifiser: 
Interkommunalt politisk råd for 5 
kommuner - Aukra, Hustadvika, 
Molde, Rauma og Vestnes. 

Antall innbyggere i kommunen:  
50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 
Møre 

Ansvarlig innsender:  

Alf Reistad, Daglig leder  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig organisering for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon. Større enheter kan føre til flere hele stillinger og tilhørende profesjonalisering 
av arbeidsoppgavene, men overføring av ressurser fra sentralkirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd til lokalt operativt nivå har også sine fordeler.  ROR-kommunene mener det er 
gunstig med en enhetlig arbeidsgiverstyring på lavest mulige nivå. Dette vil kunne gi mulighet 
for bedre oppgaveløsing lokalt, slik atkirkelige tjenester kan leveres med best mulig kvalitet 
innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå, vurdert ut 
fra hensynet til å ivareta et arbeidsgiveransvar, føre til at kirkelige fellesråd i mange kommuner 
vil erstattes ned kommuneoverskridende fellesråd. Det er samtidig risiko for at det vil svekke 
relasjonen mellom kommunen som tilskudds- og gravplassmyndighet og det kirkelige organet 
som vil ha drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene i 
tillegg til det operative ansvaret for gravplassene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Romsdal Interkommunalt politisk råd (ROR)ROR er interkommunalt politisk råd for 5 
kommuner - Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Denne henstillingen er utarbeidet 
på vegne av disse kommunene. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 
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Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Rødøy kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Sør-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Inger Monsen, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi fordeler i kirkelige administrasjon, 
med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon til lokal administrasjon. Enhetlig 
arbeidsgiverstyring må ligge på lavest mulig nivå for åsikre god oppgaveløsning og gode 
kirkelige tjenester til alle i lokalsamfunnet. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I vår kommune har vi 1200 innbyggere som bor i 11 kretser. Vi har gudstjenestesteder i alle 11 
kretsene og 11 gravplasser fordelt i 7 av kretsene. Vi ser at det kreves mye lokal kunnskap og 
kompetanse for å administrere tjenestetilbudet i vår kommune – dette gjelder ikke bare i 
kirkelig sammenheng. Vi har mange små deltids-stillinger og noen som arbeider på timer innen 
kirkelig sektor. Vi ser på det som en risiko at et felles organ på prostinivå ikke vil videreføre de 
lokale engasjementene, men strebe motstørre og faste stillinger, og dermed blir det ikke 
lengere personer i lokalmiljøet som har ansvar for drift og vedlikehold av gravplasser og 
kirkens bygg.Vi ser på det som en ulempe at et kirkelig felles organ som ikke er direkte 
kommunalt tilknyttet vil skape distanse og svekke relasjonen til kommunen som 
tilskuddsmyndighet. Dette vil sannsynligvis på sikt føre til endringer i tilskudd til kirkelig sektor. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Rødøy kommune ser det som utfordrende å skulle være med i et kommuneoverskridende 
prostifellesråd og ønsker primært å opprettholde strukturen slik den er i dag, på 
kommunenivå. Vi opplever at den kompetansen og kunnskapen som ligger hos fellesrådet i 
dagom lokalsamfunnet er uvurderlig i en slik komplisert kommune som Rødøy er. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Det er av stor betydning at utgifter kan relateres direkte til den enkelte kommune og at disse 
belastes denne kommunen og ikke utjevnes. Dette gjelder både investeringer og 
drift.Kommunens representanter i et kommuneoverskridende felles kirkelig organ kanikke 
forplikte hverken egen eller andre kommuner uten at det ligger vedtak om dette i styrende 
organer i den enkelte kommune.Kommunen vil påpeke at samarbeid mellom kommune, 
innbyggere og viktige aktører i lokalsamfunnet er en sentral forutsetning for god 
samfunnsutvikling. Kirken i Rødøy er en av flere sentrale aktører med ideelt formål som er 
viktige samarbeidspartnere for kommunen på mange områder. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Vi mener full stemmerett er viktig, Vi mener dette er viktig, slik at kommunen har en stemme 
inn der hvor avgjørelser om lokale forhold skal tas.Rødøy kommune mener det viktig å sikre at 
det blir demokratiske valg og prosesser som sikrer en god kommunal representasjon inn i et 
eventuelt felles organ på prostinivå. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 
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Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Vi har skalert alle hensynene som oppgis som svar på en skala fra 1-5 der 5 er veldig relevant, 
mens 1 er veldig irrelevant:1) Medlemsstørrelse - 12) Geografisk størrelse - 53) 
Identitet/naturlig område - 44) Antall sokn - 15) Antall prostier i bispedømmet - 16) Antall 
kommuner - 37) Kjente strukturer i kirken og samfunnet - 48) Andre særlige hensyn; Logistikk 
og kommunikasjon innad i kommunen og til andre kommuner det skal samarbeides med - 5 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Det er viktig å vurdere hvordan lokal kommunikasjon og logistikk fungerer. Det vil være uheldig 
om det ikke ble mulig å gi like muligheter til alle innbyggere i kommunen fordi det blir for store 
avstander.I tiden fremover vil det bli større utfordringer ioffentlig sektor med finansiering. 
Dette vil Rødøy kommune også merke, siden vi har mindre yngre beboere og 
gjennomsnittsalder på befolkningen øker drastisk de neste årene. Det betyr at det må vurderes 
nøye hvor ressursene settes inn og hvilke tjenestersom må prioriteres. Dette kan da også være 
en utfordring hvis det skal bevilges til interkommunalt samarbeid uten at kommunen kan måle 
tydelig at pengene tilbakeføres til kommunens egen lokalkirke. Med større avstand mellom 
den bevilgende myndighet og desom forvalter ressursene vil det måtte antas at tilskudd til 
kirken blir redusert eller i alle fall ikke øket.Det er også viktig å legge vekt på lokalkunnskap og 
kompetanse som befinner seg lokalt i hver krets i kommunen. Det betyr at det kan bli 
utfordrende for noen som ikke kjenner lokale forhold godt til å drive arbeid på våre gravplasser 
og kirkebygg. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Rødøy kommune har en del erfaring med interkommunalt samarbeid, og i enkelte tilfeller har 
dette fungert greit. De beste erfaringene er med samarbeid som ikke trenger å ta hensyn til 
geografi og logistikk innad i kommunen og til andre kommuner, eks barnevern o.l. Det er straks 
mer utfordrende når samarbeidet er avhengig av å være tilstede på hvert enkelt sted, eks 
søppelavhenting o.l.Kommunen ser for seg at det kan være utfordrende å være kirke i Rødøy 
uten å være lokalt forankret i kommunen.På grunn av vår kompliserte kommune med de 
utfordringer og muligheter den gir, valgte Rødøy å ikke stemme for kommunesammenslåing da 
denne saken var opp til behandling. Kommunen mener de samme argumentene kan brukes i 
saken om ny kirkelig organisering. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Rødøy kommune er en øykommune på Helgeland med rundt 1200 innbyggere.Kommunen og 
kirken i Rødøy har et nært og godt samarbeid. Kommunen er ikke av den oppfatning at det er 
lokale konflikter eller utfordringer på grunn av to arbeidsgiverlinjer lokalt hos oss. Det er kun 
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soknepresten som ikke er ansatt i fellesrådslinjen.Det er 3 kirkebygg og ett kapell som eies av 
soknet i Rødøy, men 11 prekensteder hvor det jevnlig avholdes gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger. Det er 11 gravplasser, fordelt på 7 kretser i kommunen.Geografien og 
logistikken i kommunen gjøre at det ofte må brukes 2 dager av 10-12 timer for å gjennomføre 
en begravelse. I tillegg er det kun 2 prekensteder som kan nås fra prestens bolig på søndager 
uten å måtte ha båtskyss, siden det ikke går offentlig transport.Det er viktig at kunnskap og 
kompetanse om lokale forhold blir godt ivaretatt, og at befolkningen i Rødøy ikke får et 
svekket tilbud fra kirkelig sektor etter en ny organisering.For å ivareta og sikre at driften er 
god, ønskerRødøy kommune å beholde administrasjon og fellesråd lokalt i kommunen. 
Alternativt for at alle skal kunne ha samme arbeidsgiverlinje kan være at presten blir ansatt i 
fellesrådet lokalt, eller at det opprettes et vertsfellesråd som kun har arbeidsgiveroppgaven 
som sitt ansvarsområdet.  
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Høringssvar fra 

Råde kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Borg 

Ansvarlig innsender:  

Pål Gunnar Wenberg, Økonomisjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Med et felles kirkelig organ på prostinivå vil de ansatte kunne ha en enhetlig arbeidsgiverlinje 
på lavest mulig nivå, som kan gi grunnlag for å strømlinjeforme den kirkelige administrasjonen 
Videre vil organisering av prostifellesråd kunne gi en enhetligarbeidsgiverlinje, som igjen vil 
kunne gi større muligheter for hele stillingshjemmler. Dette vil være med på å sikre 
kompetanse og tiltrekke seg søkere til ledige stillinger. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er en stor risiko for at relasjonen mellom kommunen som tilskudds- og 
gravplassmyndighet og det kirkelige organet som har drifts- og vedlikeholdsansvar svekkes. 
Ved å ha et kommuneoverskridende fellesråd vil det være en risiko for at den lokale 
tilknytningen vil svekkes, spesielt dersom dette prostirådet består av for mange 
samarbeidspartnere som alle har hensyn som må tas innenfor de rammene som er gitt. Kirkens 
plass i lokalsamfunnet og samarbeidet fungerer veldig forskjellig fra kommune til kommune. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Råde kommune mener at lokal forankring er mest hensiktsmessig for lokalsamfunnet. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 5 
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er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Råde kommune ønsker som tidligere beskrevet å opprettholde lokal forankring. Det er 
imidlertid i dette arbeidet viktig å skille mellom investeringer og drift når det rapporteres om 
økonomi til kommunen 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Råde Kommune ønsker ikke å sette en karakter ved hvert enkelt hensyn, ettersom alle 
hensynene er omtrent like viktige. Den største bekymringen Råde Kommune opplever er 
knyttet til at dersom det blir mange kommuner som har tilskuddsansvar for et prostifellesråd, 
vil det sannsynligvis bli en økt avstand mellom styringsstrukturen for det lokale sognet og 
kommunen. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ikke svart ut 
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12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Råde kommune har generelt god erfaring med interkommunale samarbeid, og ser verdien av 
dette når det kommer til tjenesteproduksjonen rettet mot innbyggerne.  Interkommunalt 
samarbeid krever mye av den enkelte kommune både mht kulturarbeid, relasjonsarbeidog 
struktur. Innholdet i interkommunalt samarbeid og forelagte arbeidsform kan syntes vanskelig 
å sammenlikne, da interkommunalt samarbeid er politisk styrt gjennom 
representasjonsskapet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Det er usikkerhet rundt organiseringen av prostifellesrådet med tanke på antallet sogn. Råde 
kommune har ett sogn, med relativt stor deltakelse fra befolkningen Andre kommuner med 
færre innbyggere kan ha flere sogn. Dersom det er antallet sogn som bestemmer antallet 
representanter inn i prostifellesrådet, vil dette kunne være mindre lokal demokratisk. Det er 
derfor et ønske om å tydeliggjøre hvordan det er tenkt at prostifellesrådet skal organiseres for 
å sikre lokaldemokratiet i området.I Råde kommune står kirken veldig sterkt og det er et nært 
samarbeid med kommune og lokalsamfunnet. Samarbeidet mellom kommunene variere fra 
kommune til kommune. Derfor kan både dialog og samhandling vanskeliggjøres mellom 
fellesrådet og kommunen, hvis fellesrådet leggesunder prostiet og ikke sognet.  
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Høringssvar fra 

Salangen kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nord-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Sigrun W Prestbakmo, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Intern organisering av kirkens ansatte. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Utarming av lokal kompetanse. Sentralisering av ledelse; økonomi og personell, gir dårligere 
lokal forankring, og derigjennom sentralisering av funksjoner. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen avbøtende tiltak kan kompensere for fjerning av det lokale selvstyret. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 



229 

 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Videre utredning av den økonomiske situasjonen er svært viktig.Kommunene har i dag et 
medfinansieringsansvar for kirken. Detfremstår som uklart hvordan dette er tenkt i fremtiden. 
Vilkommunene fortsatt kunne fastsette tildeling selv? Hva vil skjedersom eneller flere av 
kommunene satser mindre på kirkeligfinansiering? Dette er vesentlige punkter som må 
utredes nøyefør kommunen kan gi et godt høringssvar på dette. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Lokal forankring og lokalt samarbeid. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Det er viktig med forankring i de enkelte kommunene. Uten godforankring vil samarbeidet 
forvitre, likeså vil viljen og evnen til ådelfinansiere. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Som kommune er vi godt kjent med interkommunale strukturermed ulike former for 
organisering. Mange slike strukturer kanvære hensiktsmessig og føre til bedre 
ressursutnyttelse.Suksesskriteriet for interkommunale løsninger er imidlertidtydelig delegert 
myndighet, forutsigbar og ryddige økonomiskestrukturer og opplevd rettferdighet 
kommunene mellom omutbytte av felleskapet.Slik forslaget nå står, fremstår det som for 
utydelig, og krevendeå ta endelig stiling til. Særlig de økonomiske konsekvensene, ogmangelen 
på styring gjør at kommunen er svært usikker påhvorvidt den lokale delen av kirkens mål vil 
oppnås med en nyorganisering.Salangen kommune vil også advare mot å bruke 
direktekvantifiserbare data fra høringen/spørreundersøkelsen til å vektebesvarelsene. Dette 
da det er grunn til å anta at det i denne sakenvil være betydelige forskjeller mellom rurale og 
sentrale deler avlandet.  
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Høringssvar fra 

Sande kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Møre 

Ansvarlig innsender:  

Olav Myklebust, ordførar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ein vil få felles arbeidsgjevarlinje til alle medarbeidarane i lokalkyrkja. Prosten eller leiaren i 
prostirådet vil bli overordna arbeidsgjevar for alle i organisasjonen. Ved vakanser vil 
arbeidsgjevar ha større fleksibilitet til å styre ressursane i prostiet. Ein vil kunne få tettare 
samarbeid mellom dei ulike gruppene som arbeider i kyrkja – og slik stimulere til 
erfaringsutveksling og inspirasjon. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Nærleiken til lokalkyrkjene kan vere ei utfordring. Slik kyrkjeleg fellesråd fungerer i dag, så er 
det kort veg til at ein kan løyse lokale utfordringar, t.d. enkle grep som bør gjerast på eit 
kyrkjebygg. I dag kan kommunen lett og rimeleg løyse slike småproblem, etter innspel frå lokal 
kyrkjeverje/fellesråd. Dynamikken mellom sokneråd og fellesråd vil bli endra. I dag har vi felles 
sokneråd mellom våre to sokn som også utgjer kyrkjeleg fellesråd (der ordførar også er med). 
Ved at ein no skal velje ein representant til å site i prostifellesrådet, vil soknerådsmedlemane 
lett misse den nære kontakten og oversikten dei har med fellesrådet sitt arbeid i dag. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Valordninga legg opp til ein representant frå kvart sokneråd. Fleire kommuner har mange 
sokneråd (opp til 5-6 sokn) og det vil bli svært mange medlemer i eit prostifellesråd (også sjølv 
om ikkje det er kommunal representant med). Ei løysing kunne vere atein heller valde to 
medlemer frå det gamle fellesrådsområdet (kommunen) som medlemer. Nær kontakt mellom 
administrasjon i prostiet og den lokale kyrkja og kommunen er ein føresetnad for å få ei slik 
ordning til å fungere. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Det er viktig med god dialog i samband med budsjettarbeidet.Skiljet mellom investering og 
drift er også avgjerande – til dømes må investeringar ienkeltkyrkjer (eller kyrkjegardar) ikkje 
fordelast likt mellom kommunane isamarbeidsområdet, men vere ein særkostnad for den 
kommunen der kyrkjebyggetligg. Kommunen bør også ha møte- og uttalerett ved debatt om 
slike tiltak. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

I utgangspunktet burde ein ha full møte- og stemmerett; men ein ser at dette vil gjererådet 
altfor stort og ustyrleg. Det vil også kunne forrykke balansen mellom kyrkjelegvalde tillitsmenn 
og politisk oppnemnde representantar. Ein avgrensa stemmerett vilnok vere det rette, der 
kommunene blir involverte samla i budsjettprosessen, og kvarkommune blir involverte ved 
investeringstiltak som berører den enkelte lokale kyrkje.Kommunane har lang erfaring med 
interkommunalt samarbeid på dette nivået, men det krevat ein har godt innsyn i kva 
løyvingane går til og at ein føler at ein får mykje att for dei pengane som vert overførte til 
fellesorganet. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 
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Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Geografi som kriterium er ikkje nok, også samferdslemessige utfordringar bør vere med i slike 
vurderingar. Det er forskjell om det tek ein halv dag å utføre ei kyrkjeleg handling, kontra eit 
par timar. Talet på kyrkjer oggudstenestestader er også eit element som bør takast med i 
vurderinga. Mange små kommuner har mange kyrkjer i høve til folketalet. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Vi har fleire interkommunale samarbeid på dette nivået, med litt ulik erfaring. Det er viktig 
atdei ulike omsyna blir godt ivaretekne for å få samarbeidet til å fungere best mogleg. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

I utgangspunktet meiner vi dagens fellesrådsstruktur fungerer tilfredsstillande.  
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Høringssvar fra 

Sandnes kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Stavanger 

Ansvarlig innsender:  

Kristin Barvik, Senior rådgiver kommunedirektørens stab  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan forenkle kirkens administrasjon, 
redusere styringsmessig kompleksitet og sikre overføring av ressurser fra sentral kirkelig 
administrasjon og bispedømmeråd til lokalt nivå. Det kan også ligge fordeler i å samle mange 
små fagmiljø til et større miljø, jfr utvalgets problematisering av utfordringene med små 
arbeidsmiljø.lokalt tilstedeværende administrasjon, selv om dette vil innebære små stillinger. 
Det samme vil gjelde der hvor dagens bidrag til drift fra enkeltkommuner gis i form av andel av 
kommunale stillingsressurser, eller at kommunen yter tilskudd i form av konk 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kommunens rolle som medansvarlig for finansiering av kirken bygger på lange, historiske 
tradisjoner. Det var kommunes oppgave å bygge, drifte og vedlikeholde kirkebyggene og 
gravplassene, mens staten lønnet prestene. Gjennom den nye organiseringen, vil disse to 
delene nå samles i en felles organisasjon. Forslaget innebærer at det for en rekke kommuner 
ikke lenger vil være et en-til-en forhold mellom fellesråd og den enkelte kommune. Dette kan 
føre til svekket relasjon mellom kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og 
et kommuneovergripende prostifellesskap. Det kommunale selvstyret gjør at det kan være 
relativt store forskjeller i bidrag til kirkens aktiviteter fra de enkelte kommunene som inngår i 
et prosti. Det vil være en utfordring for prostifellesrådet å sikre en bruk av ressurser som 
speiler slike ulikheter i politiske prioriteringer og økonomisk handlingsrom i den enkelte 
kommune. Dette kan også påvirke effektiviseringspotensialet i den foreslåtte organiseringen. 
Det er en risiko forat kirken ikke kan hente ut gevinster av omorganiseringen i form av større 
stillinger og redusert deltid, da store avstander i enkelte prostier uansett vil kreve lokale 
løsninger med små stillinger. For det enkelte lokalmiljø kan det også være viktig å halokalt 
tilstedeværende administrasjon, selv om dette vil innebære små stillinger. Det samme vil 
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gjelde der hvor dagens bidrag til drift fra enkeltkommuner gis i form av andel av kommunale 
stillingsressurser, eller at kommunen yter tilskudd i form av konkrete tjenester. Det vil også 
være utfordringer for kommuner som har flere prosti innenfor sin kommunegrense. Her vil den 
nye organiseringen kunne bety vesentlig merarbeid for den enkelte kommune, ved at 
kommunen får flere prostifellesråd å forholde seg til i stedet for dagens ordning med ett felles 
kommunalt kirkelig fellesråd. En konsekvens av forslaget er derfor at det bør «ryddes» i antall 
prosti og omfanget til hvert prostiråd for å oppnå en mer effektiv organisering enn å kun 
videreføre dagens organisering. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Vår erfaring med kommuneoverskridende samarbeid, er at det er viktig å avstemme 
forventninger og etablere tydelige avtaler mellom den enkelte kommune og den 
interkommunale organisasjonen. Avtalen må avklare forventninger og ambisjonsnivå, nivå og 
omfang på tjenesteleveranser, basert på side 4 av 6dagens samarbeidsavtale mellom kirkelige 
fellesråd og den enkelte kommune. Jo større avstand det blir mellom den enkelte kommune og 
prostifellesrådet, jo viktigere blir det å jobbe godt medformelle strukturer ogdirekte dialog 
mellom prostifellesrådet og den enkelte kommune. Skal kirken hente ut den forventede 
effektiviseringsgevinsten ved en sammenslåing, må det også tas høyde for at kommunes 
bidrag til kirkens drift i dag kan være en blanding av rene finansielle tilskudd og bidrag i form 
av kokrete tjenester 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Det er vanskelig å karaktersette de ulike relasjonene, så svaret gis heller i form av en generell 
kommentar. Det er klart viktig å videreføre en en én-til én-relasjon mellom kommunene og 
prostifellesrådet, slik man i dag har det mellom kommune og fellesråd. Det vil være viktig at 
utgifter som direkte relateres til den enkelte kommune, og som den enkelte kommune gir 
tilskudd til, også belastes den enkelte kommune og ikke utjevnes mellom kommunene. Dette 
kan gjelde både investeringsutgifter og deler av prostifellesrådets driftsutgifter. Prinsippene 
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her er viktige, men kan stå i motstrid til å oppnå en effektiv organisering og 
kostnadseffektivitet.Kirken må også ta høyde for at kommunelovens bestemmelser kan legge 
føringer for den formelle relasjonen mellomprostifellesråd og den enkelte kommune. 
Etablering av entydige avtaler som avstemmer forventninger mellom kommune og 
prostifellesråd vil være et sentralt tiltak for å opprettholde og videreutvikle en god relasjon 
mellom kirke og kommune. Avtalene bør følges opp gjennom faste møter mellom 
prostifellesråd og den enkelte kommune, tilpasset kommunenes handlings- og 
økonomiplanarbeid. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Nei 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunene har i dag rett, men ikke plikt, til å velge én representant til det kirkelige 
fellesrådet i kommunen. Et prostifellesråd vil ha et medansvar for å støtte menighetene i deres 
oppgave i å «vekke og nære» det kristelige livet i menighetene, og et ansvar for å utarbeide 
mål og planer for den kirkelige virksomheten i sitt område. Det er en offentlig oppgave å legge 
til rette for at tro- og livssynssamfunn fritt kan utøve sin aktivitet lokalt innenfor de rammer 
som gjelder for all frivillig virksomhet. Å delta direkte i avgjørelser som har som formål å 
fremme ett bestemt livssyn kan oppfattes å være i konflikt med likebehandlingshensynet, også 
selv om Den norske kirke målt i antall medlemmer fortsatt er det dominerende 
livssynssamfunnet i de aller fleste norske kommuner. Det er heller ikke en nødvendig 
forutsetning for godt samarbeid, å ha direkte representasjon i organets side 5 av 6styre. 
Kommunene velger for eksempel ikke representant til styrene i idrettsrådene, selv om disse 
har en viktig koblingsrolle i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virksomhet. Sandnes 
kommune mener at en avtalefestet styringsdialog mellom prostifellesrådet og den politiske og 
administrative ledelsen i den enkelte kommune sikrer bedre rammer for styring og samarbeid 
mellom kirken og kommunen, enn å være representert i et prostifellesråd.Sandnes kommune 
er ellers av den oppfatning at staten bør overta hele finansieringen av alle trossamfunn. Når 
kirkens organisering fristilles fra kommunestrukturen er det unaturlig at kommunene skal 
fortsette finansieringen. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 
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Sandnes kommune ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte hensyn, men mener 
generelt at utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at dersom antall 
kommuner som får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vil detkunne føre til økt 
opplevelse av avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale styringsstruktur og den 
enkelte kommune. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Som utvalget påpeker, vil offentlig sektors finansieringsutfordringer øke i årene fremover. Krav 
til kostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst like mye for kommunale tilskudd til 
kirkelige tjenester som det vil gjelde for kommunenes egne velferdstjenester. Den norske kirke 
bør derfor også vektlegge at prostifellesrådene skal være enheter som både tiltrekker seg 
relevant kompetanse gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivere med et 
utviklende arbeidsmiljø, samtidig som det er høy kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Både økonomisk og demokratisk styring er mer krevende for kommuneovergripende organ 
enn når den enkelte kommune selv har det direkte ansvaret. Jo større geografisk avstand, jo 
flere aktører som skal samarbeide og jo mer utydelig samarbeidsavtale som legges til grunn, jo 
mer krevende blir samarbeidet. Kirkens planlagte organisasjonsendringer må derfor balansere 
behovet for effektivisering og sentralisering opp mot de ulempene som oppstår ved å etablere 
større, mer kommuneovergripende enheter. Prostifellesrådene skal være et tjenesteorgan for 
Den norske kirkes primære lokale enhet –soknene. Og hoveddelen av finansieringen kommer 
fra kommunene. For å sikre at den lokale forankringen beholdes så sterk som mulig selv i 
tilfeller hvor rådet dekker mange menigheter og flere kommuner, er det viktig at det arbeides 
godt med strukturer for å bygge og vedlikeholde relasjoner mellom organisasjonsenhetene.Det 
vil være klokt av kirken å se til de geografiske strukturene i allerede eksisterende 
kommunesamarbeid ved eventuell endring av prostistruktur. I Rogaland er det eksempelvis 
lange tradisjoner for samarbeid i Dalaneregionen, Jæren, Ryfylke og Haugalandet. I andre 
fylker vil en finne tilsvarende tradisjonsrike regionsamarbeid. Kirken bør unngå 
prostiinndelinger somgår på tvers av slike regioninndelinger. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Det bør vurderes om staten, som konsekvens av de foreslåtte endringene, bør overta hele 
finansieringen av alle trossamfunn - inkludert kirken. Når kirkens organisering fristilles fra 
kommunestruktur er det unaturlig at kommunene skal fortsette finansieringen etter historisk 
modell  
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Høringssvar fra 

Sel kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Solveig Nymoen, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Samme leder for alle ansatte. Ansatte kan jobbe for flere kommuner – mulighet for større 
stillinger. Spissing av arbeidsoppgaver. Økt fagkompetanse. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

«Lengre avstand» mellom kommunen og beslutningstakere. Ansatte med mindre lokal 
kunnskap. Redusert lokalt eierskap til beslutninger. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Konkrete økonomiske avtaler mellom kommunene og det nye prostifellesrådet. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Geografi og naturlig område må vektlegges. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Ved en eventuell endring av kirkens organisering og struktur bør finansieringsansvaret, som 
kommunene vil få på tvers av kommunegrenser, utredes og avklares nærmere i forhold til 
gjeldende lovverk, før saken avgjøres.  
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Høringssvar fra 

Seljord kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Rikke Raknes, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I prinsippet vil den framlagte modellen kunne føre til ei meir rasjonell organisering gjennom eit 
samla arbeidsgjevaransvar for alle dei tilsette i kyrkja lokalt. Seljord kommune har likevel 
utfordringar med å sjå at dagens organisering av kyrkja byr på store praktiske utfordringar for 
det lokalkyrkjelege arbeidet, og stiller spørsmålsteikn ved om løysinga er ein modell som tener 
kyrkja både på kort og lang sikt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Seljord kommunne sitt inntrykk er at forslaget svekker sjølve grunnlaget og legitimiteten til det 
lokalkyrkjelege arbeidet, ved at sentrale oppgåver blir sentralisert og at avstanden mellom 
kommunane (som har finansieringsansvar) og kyrkja blir større. Det eksisterer allereie eit 
lokalkyrkjeleg organ, og det kunne vore ei løysing å overføre prestane frå rettssubjektet Den 
Norske Kyrkje og tilsetje dei i sokneråd/fellesråd, på same måte som vigsla diakonar, kateketar 
og kantorar.Det viktigaste arbeidet i kyrkja skjer lokalt. Med den modellen som ligg på bordet, 
vil lokale kyrkjekontor kunne bli nedlagt for å organisere opp eit regionalt kontor. Dette vil 
vere svært negativt. Lokal kompetanse knytt til gravferdsforvaltning og gamle, verneverdige 
bygg vil kunne forvitre.Det er vanskeleg å sjå føre seg at kyrkja skal vere like involvert i 
kommunal verksemd og at ein ser synergiar og samarbeidsmåtar på same måte som ein gjer i 
dag. Lokal og tett kontakt er ein føresetnad for å leggje til rette for at kyrkja kan utvikle seg, 
ikkje minst gjennom budsjettprosessar med stramme økonomiske rammer. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Kyrkjemøtet bør vurdere å ikkje gå vidare med anbefalingane i rapporten. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig at demokratiet i kyrkja er transparent og representativt. Kyrkja forvaltar store 
midlar og er i hovudsak finansiert av stat og kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 
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12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Kommunane i Vest-Telemark har lang og god erfaring med interkommunalt samarbeid. 
Høyringa tek ikkje opp ein modell med samarbeid over fellesrådsgrenser, t.d. etablering av 
vertsfellesråd. Dette har vi positive erfaringar med når det gjeld felles diakonteneste. 
Rapporten og høyringa verkar i stor grad styrt inn mot at målet er å leggje ned fellesråda, utan 
at ein har sett på andre alternativ. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Om ein legg dagens Øvre Telemark prosti til grunn, med 11 kommunar og 21 sokn, vil ein med 
forslaga i rapporten berre ha 1 eller 2 kommunale representantar i prostifellesskapet. Dette er 
ikkje akseptabelt all den tid det er kommunen som har finansieringsansvar for det 
lokalkyrkjelege arbeidet. Med full kommunal representasjon vil prostifellesskapet bestå av 
minst 30 medlemmer. Dette framstår som ein lite føremålstenleg modell. Vest-Telemark har i 
dag 26 kyrkjer og 26 kyrkjegardar. Høyringa synleggjer ikkje at sokneråda får tilført meir ansvar 
og ressursar, snarare tvert imot. Det er vanskeleg å sjå føre seg at ei ny regional eining med 
ansvar for personal, økonomi, bygg, anlegg og dagleg leiing kan opprettast utan at dette vil få 
konsekvensar for dei ressursane kommunane i dag stiller til rådvelde for merkantile stillingar 
lokalt. Seljord kommune merkar seg at utvalet er delt i heilt sentrale spørsmål som val av 
arbeidsgjevarorganisering og modell for dagleg leiing i prostifellesrådet. Det er i tillegg over 2 
sider med tema for «vidare utgreiing,» noko som syner at det er mange viktige tema og 
premissar som ikkje er landa. Seljord kommune ber om at Den Norske Kyrkje ikkje går vidare 
med planane om oppretting av prostifellesråd.  
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Høringssvar fra 

Siljan formannskap 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Kjell A Sølverød, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

For Siljan sine innbyggere mener vi at kommuneoverskridende prostifellesråd ikke vil være en 
tjenlig løsning. Vi mener tilbudet til innbyggerne vil være bedre ivaretatt et fellesråd innenfor 
egen kommune. I et fellesråd innfor egen kommune vil man få større nærhet til eget sokn, 
styre egen utvikling tilpasset eget lokalmiljø, i et kommuneoverskridende prostifellesråd vil 
små kommuner ofte tape ressurser, påvirkning i et kommuneoverskridende prostifellesråd vil 
gjennomslag for egne saker i egen kommune være mye vanskeligere.Disse momentene vil 
overskygge fordeler og muligheter med et prostifellesråd. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som politikere ønsker vi ikke å legges opp i hvordan kirken organiserer sin arbeidsgiverlinje. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Øremerke investeringsbudsjett innenfor kommunegrenser.Kirken er viktig samarbeidspartner 
innen kommunens beredskapsarbeid og kriseledelseMan oppretter ikke 
kommuneoverskridende prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, tale- og forslagsrett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Innbyggerne må føle kirkens tilstedeværelse i lokalmiljøet. Det må være et menighets/ kirke 
kontor i hver kommune. Oppfattes kirken som den distanserer seg fra befolkningen påvirker 
dette engasjement og frivillighet negativt. Med dette menes at tjenesteveien blir for lang. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Interkommunalt samarbeid er en nødvendighet i kommunalsektor for mindre kommuner. 
Dette fungerer bra på tekniske tjenester.På interkommunalt samarbeid mister man en del 
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påvirknings muligheter da enhetene blir store.Kirkens arbeid er bygd på mellom menneskelig 
relasjoner som krever nærhet mellom kirken/ fellesråd og lokalmiljøet 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Høringssvar fra 

Siljan kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Jan Sæthre, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Større stillingsstørrelser for eventuelle deltidsstillinger 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Mister kontakt og dialog lokalt 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Opprette samarbeidsfora, men vurderes som byråkratiserende og mindre effektivt 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

4 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det kommer an på hvilke oppgaver som legges til prostifellesråd og må sees i sammenheng 
med at Den Norske Kirke er et trossamfunn. Synes konsekvensene er uavklart. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Erfaringene er delt. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

En erfaring fra andre interkommunale samarbeid er at større avstand gir mindre kontakt.  



250 

 

Høringssvar fra 

Snåsa kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Gunnvald Granmo, økonomisjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Snåsa kommune ønsker lokal forankring i kirkens organisering og ser ingen fordeler 
vedsentraliseringen som ligger i forslaget til etableringen av prostifellesråd. I prinsippet kan 
det virke merrasjonelt å samle arbeidsgiveransvaret i større sentrale enheter, men ut fra 
arbeidets karakter vil nok heledenne gevinsten forsvinne i økt reisetid og unyttig 
transportkostnader. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Snåsa kommune har i forhold til sitt behov knyttet til gravferdsforvaltning stor nytte av en 
lokalkirkeverge med tilstrekkelig lokalkunnskap til å ivareta innbyggernes behov for gravsted 
oggravstedsforvaltning.Snåsa kommune frykter at kirken ved å etablerer prostifellesråd 
organiserer bort lokal tilstedeværelse avarbeidsplasser innen menighetsarbeid, administrasjon, 
gravferdsforvaltning, trosopplæring, kirkemusikk ogbistand ved kirkelige seremonier. De som 
har disse jobbene er innenfor sine virkeområder ressurspersoner i bygda, i lag og foreninger og 
ved arrangementer av alle slag. De sprer gjennom sin deltagelse ilokalsamfunnet kunnskap om 
hva kirken står for og er gode ambassadører for at folkekirken fungerer ipraksis. Snåsa 
kommune er i en særstillinggjennom å ha et betydelig innslag av samisk befolkning, og 
daspesielt sørsamisk. Det har over år vært lagt vekt på å ta hensyn til deres språk og kultur i 
forhold til arbeide innen menighet og kirkelige aktivitet. Snåsa kommune frykter at noe av 
dette fort kan bli prioritert ned og at den positive utviklingen blir reversert ved at 
administrasjonen sentraliseres til større geografiske enheter. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Snåsa kommune er av den oppfatning at kommuneoverskridende prostifellesråd må medføre 
at detblir opprettet flere prosti innen den Norske kirke. En oppdeling av dagens prosti vil være 
helt nødvendigdersom ikke de geografiske områdene for de nye prostifellesrådene skal bli for 
store. Da en slik oppdelingfremstår som vanskelig å gjennomføre vil Snåsa kommune anbefale 
Kirkerådet å vurdere å ikke gå videremed anbefalingene fra rapporten 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

- Det vil være svært viktig med tett relasjon mellom kirken og kommunen i budsjettprosessen 
oggjennom ulike samarbeid knyttet til både drifts- og investeringstiltak.- Skillet mellom drift og 
investeringer vil fortsatt være avgjørende siden kommunen fortsatt skalstå for en betydelig del 
av finansieringen av virksomheten. Skille mellom aktiviteter i tilknytningtil gravferdsforvaltning 
og annen kirkelig virksomhet vil også fortsatt være viktig.- Kirken rolle som samskapingsaktør 
for kommunen er svært viktigi dag, og den rollen vil fortsattvære av stor betydning i tiden som 
kommer. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Snåsa kommune er i dag organisert gjennom et menighetsråd og dette innehar funksjonene 
som er lagt tilfellesråd i kommuner med flere sokn. Denne organiseringen skaper næret og 
engasjement i soknet, og detlokale menighetsrådet har direkte innflytelse og styring over alle 
aktiviteter som ikke direkte er underlagtpresten. At ansatte på kirkegård, menighetskontor og 
trosopplæring ikke er underlagt samme arbeidsgiversom presten oppfattes fra kommunen sin 
side som uproblematisk, og det lokale samarbeidet mellomdeulike arbeidsgiverlinjene virker 
fra kommunen sin side mer som en kilde til kreativitet og nyskapning, enn deer til hinder for å 
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utføre oppgavene knyttet til innbyggerne i Snåsa. Innføringen av et nytt sentralisert ledd idette 
maskineriet vil gi størregeografisk avstand mellom ledelse og ansatte og samtidig betydelig 
størrelsemellom ledelse og lokalsamfunnet som soknet er en del av. Store geografiske 
avstander vil ogsåvanskeliggjøre effektivitetsgevinster knyttet til arbeidsoppgaver, og større 
deler av arbeidstiden kan fort blibrukt til transport. Deltidsstillingene innen kirkelig virksomhet 
er også et verdifullt bidrag til mangfold i etarbeidsmarked som fort kan bli noe ensidig. En 
oppbygging av en sentralisert enhet vil fort kunne flytte disse arbeidsplassene ut av 
kommunen, og redusere nødvendig lokalkunnskap og nærhet til den lokalebefolkningen de er 
ment å tjene.Organiseringen med prostifellesråd vil slik kommunen oppfatter saken også 
direkte redusere innflytelsen tilde lokale folkevalgte medlemmene i soknet, siden de nå bare 
får en representant blant mange i en ny sentral enhet. En slik reduksjon i påvirkningsmulighet 
for aktivitet innen eget sokn vil kunne gi redusert interesse for å delta i valg til soknets ulike 
funksjoner og utvalg. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Det er lagt alt for lite vekt på ulempene sentraliseringsfaktoren som ligger i  endringen  fra 
dagens 348 kirkelige fellesråd, til en løsning med 94 prostifellesråd fører med seg. Lokal 
tilstedeværelse er en av nøkkelfaktorene dersom folkekirken skal kunne utvikle seg slik at 
utviklingen i medlemstall blir endret.  Lokalt engasjement kan fort bli taperen i forhold til 
effektivisering og rasjonalisering, noe som i neste omgang lettere gi redusert tilbud knyttet til 
menigheter ute i distriktet. Det legges også veldig stor vekt på å gevinsten ved samle to 
organisasjoner under en felles ledelse, uten å skisserer hvordan denne ledelsen blir organisert. 
Prosessen for gjennomføring av forslagene utvalget peker på vil kreve store ressurser og 
vurderingen av detteer i stor grad fraværende i arbeidet utvalget legger fram til vurdering. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Kirken er en viktig institusjon i lokalsamfunnet på Snåsa, og tradisjonen med nærhet mellom 
brukere ogkirken som organisasjon og nærhet mellom organisasjonene til kirka og kommunen 
er viktig å beholde. De lokalt ansatte har stor verdi for kirka sin virksomhet langt ut over de 
lønnede arbeidstimene. Det er frykt at at omorganiseringen til større enheter kan medføre at 
disse arbeidsplassene forsvinner, eller blir lokalisert langt unna den lokale menigheten. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 
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De fleste interkommunale samarbeid er tuftet på å gi innbyggerne en bedre kvalitativ tjeneste 
til en lavere kostnad. Avstanden mellom bruker og tjenesteyter er oftest det som setter 
begrensningen på størrelsen for slike samarbeid, sammen med avstanden mellom utfører og 
ledelse. For mange av dagens prosti er nok det geografiske området den største utfordringen, 
selv om organisering av svært ulike arbeidsoppgaver under samme ledelse kan by på 
utfordringer. Med bakgrunn i dagens og fremtidens store prestemangel, må det for enhver pris 
unngås at kvalifiserte teologer blir bundet opp i sentraliserte administrasjonsoppgaver, når de 
så sårt behøves ute på prekestolen i kirkene rundt om i distrikts Norge. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Høringen er behandlet i Snåsa formannskap den 21.10.21 jfr sak 34/21.  
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Høringssvar fra 

Stor-Elvdal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Even Moen, Ordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkelig 
administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og 
bispedømmeråd nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring pålavest mulige 
effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige 
tjenester leveres lokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert ut fra 
hensynet til å ivareta et samordnet arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte føre til at 
kirkelige fellesråd i mange kommuner vil erstattes med kommuneoverskridende fellesråd. Det 
er en ikke ubetydelig risiko for at det svekker relasjonen mellom kommunen som 
tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige organet som vil ha drifts- og 
vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnene og i svært mange 
kommuner også det operative ansvaret for gravplassene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er viktig å etablere formelle strukturer for direkte dialog mellom administrasjonen i den 
enkelte kommune og prostifellesråd om de oppgaver som prostifellesskapet utfører med basis 
i kommunale bevilgninger. En (inter)kommunal representasjon i selve prostifellesskapets styre 
vil ikke kunne ivareta behovet for slik direkte kontakt med den enkelte kommunes 
administrasjon.Mange kommuner er engasjert i regionssamarbeid, organisert som 
interkommunalt politisk råd, jfr kommunelovens § 18. Slike interkommunale samarbeid kan ha 
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en rolle i å utrede og anbefale formelle samarbeidsstrukturer mellom et prostifellesråd og 
kommunene, særlig i tilfeller hvor det politiske rådets medlemskommuner også er 
kommunene som omfattes av prostifellesrådet. Men det må understrekes at rådene ikke kan 
forplikte kommunene juridisk, og dialogen med et slikt råd kan derfor heller ikke erstatte 
behovet for nær kontakt mellom prostifellesrådet og den enkelte kommune direkte. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Stor-Elvdal kommune ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte tiltakene. Som 
nevnt over er det viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom prostifellesråd og 
kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten i tilknytning til prostifellesrådenes 
møter. Det vil være en klar fordel om dette tilpasses den enkelte kommunes ordinære plan- og 
budsjettprosess.Det vil også være en klar fordel at utgifter som direkte kan relateres til den 
enkelte kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk belastes den enkelte 
kommune og ikke utjevnes. Dette kan gjelde både investeringsutgifter og deler av 
prostifellesrådets driftsutgifter. Det må legges til grunn at kommunenes representant(er) i et 
prostifellesråd hverken kan forplikte egen eller andre kommuner uten at det foreligger vedtak 
om dette i styrende organer i den enkelte kommune.Stor-Elvdal kommune vil peke på at 
samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige aktører i lokalsamfunnet er en sentral 
forutsetning for god samfunnsutvikling. Den norske kirkes menigheter er en av flere sentrale 
aktører med ideelt formål som er viktige samarbeidspartnere for kommunene i så måte. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 
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Kommunenes tilbakemeldinger i høringsrunden vil vise i hvilken grad direkte representasjon 
oppleves avgjørende for å beholde en god relasjon mellom kommune (r) og fellesrådet. 
Dersom dette ikke er tilfelle, vil Stor-Elvdal kommune anbefale at den direktedeltakelsen i 
fellesrådenes styre avvikles. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Stor-Elvdal kommune ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte hensyn, men mener 
generelt at utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at dersom antall 
kommuner som får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vildet kunne føre til økt 
opplevelse av avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale styringsstruktur og den 
enkelte kommune. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

I stedet for å opprette et nytt, vil en bedre løsning være å styrke de to forvaltningsnivåene vi 
har.  Hensikten med forslaget, en bedre ledelse og et styrket arbeidsmiljø, lar seg oppnå på en 
annen måte enn prostifellesråd: - Beholde dagens Fellesråd, som gir det beste grunnlag for 
samarbeid og lokal tilknytning og som ivaretar menighetsrådenes suverenitet.- Bedre ledelse 
kan organiseres etter fagområder i en delt faglig ledelse. Kirkevergen leder administrasjonen 
og teknisk personell.  Sogneprest / prost leder de som arbeider med kirkefagene.- Alle kan 
ansettes av et ansettelsesorgan for Fellesrådet med en og samme arbeidsgiver, den Norske 
kirke, som gir et langt sterkere vern og større medinnflytelse for de ansatte enn å bli ansatt i 
Prostiet.- Bispedømmet kan øke sin saksbehandlerkompetanse, som står til rådighet for 
Menighetsråd og Fellesråd. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forskning viser at kommunene stort sett er fornøyd med det interkommunale samarbeidet, og 
at dette er nødvendig for å kunne tilby tjenester til innbyggerne med både god kvalitet og høy 
kostnadseffektivitet. Men det pekes samtidig på at både økonomisk og demokratisk styring er 
mer krevende enn når den enkelte kommune selv har det direkte ansvaret. Og det pekes også 
på utfordringer med integrering med det ordinære kommunale tjenesteapparatet.  Det er ikke 
urimelig å anta at størrelsen på disse utfordringenesamvarierer med antall deltakende 
kommuner og – til en viss grad – også geografiske avstander.Prostifellesrådene skal dannes for 
å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes primære lokale enhet – soknene. Og hoveddelen 
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av finansieringen kommer fra kommunene. For å sikre at den lokale forankringen beholdes så 
sterk som mulig selv i tilfeller hvor rådet dekker mange menigheter og flere kommuner, er det 
viktig at det arbeides godt med strukturer for å bygge og vedlikeholde relasjoner mellom 
organisasjonsenhetene, også til dels uavhengig av den formelle representasjonen i 
prostifellesrådet. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

For å understreke Stor-Elvdal kommune sitt syn, jfr ovenstående innspill, bør man i stedet for å 
opprette et nytt, vil en bedre løsning være å styrke de to forvaltningsnivåene vi har.  Hensikten 
med forslaget, en bedre ledelse og et styrket arbeidsmiljø,lar seg oppnå på en annen måte enn 
prostifellesråd: - Beholde dagens Fellesråd, som gir det beste grunnlag for samarbeid og lokal 
tilknytning og som ivaretar menighetsrådenes suverenitet.- Bedre ledelse kan organiseres etter 
fagområder i en delt faglig ledelse. Kirkevergen leder administrasjonen og teknisk personell.  
Sogneprest / prost leder de som arbeider med kirkefagene.- Alle kan ansettes av et 
ansettelsesorgan for Fellesrådet med en og samme arbeidsgiver, den Norske kirke, som gir et 
langt sterkerevern og større medinnflytelse for de ansatte enn å bli ansatt i Prostiet.- 
Bispedømmet kan øke sin saksbehandlerkompetanse, som står til rådighet for Menighetsråd 
og Fellesråd.  
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Høringssvar fra 

Suldal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 – 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Stavanger 

Ansvarlig innsender:  

Turid Vaage, leiar Organisasjon og innbyggarkontakt  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Nytt folkevald organ - prostifellesrådet.Kyrkja i Suldal er i dag organisert i fire sokneråd. Kyrkja 
høyrer til Ryfylke prosti, eit område med fire kommunar, 10 sokneråd og til dels lange 
avstandar.Utvalet sitt arbeid har tre hovudmål: Utgreia prostifellesråd som eit organ som 
styrkar den lokale kyrkja sitt høve til å utføra oppdraga sine, sikrar arbeidsgjevarfunksjonen og 
sårbare arbeidsmiljø betre enn i dag, samt ivaretek samarbeidet mellom kommune og kyrkje i 
samsvar med ny trus- og livssynslov.Kyrkjerådet ynskjer tilbakemelding på etablering av 
prostifellesråd som erstatning for dagens fellesråd i relasjonen kommune- kyrkje.Suldal 
kommune ser det ikkje som si oppgåve å uttala seg om korleis kyrkja organiserer eigen 
arbeidsgjevarfunksjon.Me kan ikkje sjå at samarbeidet med den lokale kyrkja om verken 
økonomi, kyrkjebygg eller gravferdsforvaltning har noko å henta i ei kommuneoverskridande 
organisering med lenger avstand mellom kommune og kyrkje. Suldal kommune vil såleis frårå 
oppretting av prostifellesråd.Ny prostistruktur.Det interkommunale samarbeidet i Ryfylke er i 
dag i samsvar med dagens grenser for Ryfylke prosti. Suldal kommune ser ingen grunn for 
endring her. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke)  

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

6Formannskapet i Suldal gjorde vedtak i denne saka 21.10. Vedtaket er i sin heilskap limt inn 
som svar på spørsmål 05.Formannskapet i Suldal gjorde vedtak i denne saka 21.10. Vedtaket er 
i sin heilskap limt inn som svar på spørsmål 05. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen merknadIngen kommentarIngen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Vet ikkeIngen kommentarIngen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentarIngen kommentar 
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12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentarIngen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Utfordrande å svare for ein kommune, som har gjort eit politisk vedtak med ein høyringsuttale, 
med ein så detaljert måte å legge inn høyringsvar på. Høyringuttalen til Suldal kommune er 
lagt inn som svar på spørsmål 5.Utfordrande å svare for ein kommune, som har gjort eit 
politisk vedtak med ein høyringsuttale, med ein så detaljert måte å legge inn høyringsvar på. 
Høyringuttalen til Suldal kommune er lagt inn som svar på spørsmål 5.  
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Høringssvar fra 

Sunnmøre Regionråd IKS 

Type høringsinstans: Andre, spesifiser: Regionråd 

Antall innbyggere i kommunen:  Bispedømme: 

Ansvarlig innsender:  

Jan Kåre Aurdal, dagleg leiar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Forutan openberre fordeler som at større einingar kan føre til profesjonaliseringa av 
arbeidsoppgåver, fleire heile stillingsstørrelsar og effektivisering, så trur høyringsorganet at 
arbeidsgivarstyring på lågaste effektive nivå kan gi auka moglegheit tilbetre oppgåveløysing 
lokalt, slik at kyrkjelege tenester vert levert lokalsamfunna med best mogleg kvalitet innafor 
dei tilgjengelege økonomiske rammene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Utvalet sin rapport peikar på at eit prostifellesråd på lavast mogleg effektive nivå med 
hensynet i å ivareta arbeidsgivaransvaret, kan det føre til at kyrkjelege fellesråd i mange 
kommunar vil bli erstatta med kommuneoverskridande fellesråd.Risikoen kanbli at ein svekker 
relasjonen mellom kommunen som tilskots- og gravplassmynde og det kyrkjelege organet som 
vil ha drifts- og vedlikehaldsansvaret for kyrkjebygga, kyrkjeleg aktivitet i lokalsamfunna og i 
svært mange kommunar der og det operative ansvaretfor gravplassane ligg.Endringa vil ha 
større konsekvensar i distrikta enn i meir folkerike strøk. Sjølv om distriktskommunane har 
fleire interkommunale samarbeid, så kan eit kyrkjeleg organ som strekker seg over fleire 
kommunar gi nye utfordringar.Ulikeøkonomiske prioriteringar frå kommunane i prostiområdet 
vil kunne gi utfordringar i korleis fellesrådet skal disponere inntektene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Budsjettering og dialog med den enkelte kommune må vidareførast og styrkast. Den enkelte 
kommune sitt finansieringsbidrag bør øyremerkast til investeringar og drift av kyrkjer og 
gravplassar. På sikt meiner vi at kyrkja bør få tildelt ei ramme til drift isamsvar med talet på 
innbyggarar og talet på sokn/kyrkjer i kommunen. Investeringsmidlar må kunne vere 
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øyremerka til prosjekt frå den enkelte kommune.  I tillegg til kommunal representasjon i 
prostifellesrådet er det viktig å etablere formelle strukturarfor direkte dialog mellom 
kommuneadministrasjon og prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Regionråda vil ikkje sette konkrete karakterar på dei ulike tiltaka.Det er viktig at ein vidareførar 
ein-ein-relasjon mellom kommune og prostifellesråd i samband med budsjettprosessane og 
anna samarbeid mellom kyrkje og kommune, slik det er i dag mellom kommune og 
fellesrådet.Det er også viktig å  hevde at kommunane sine representantar i prostifellesråda 
ikkje forpliktar eigen eller andre kommunar utan at det ligg vedtak om dette i styrande organ i 
den enkelte kommune. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ved innføring av ny lov om tru - og livssynssamfunn skal det religiøse sjølvstyret vidareførast 
og bindinga mellom kyrkje og det offentlege vert bygd ned.Det er trussamfunna sin rett å ha 
sjølvstyre i saker som omhandlar det indre liv i trussamfunnet.Kommunen sin representant bør 
ha stemmeretten avgrensa til saker der kommunen har eit lovbestemt ansvar. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 
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Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Generelt meiner vi at utvalet sine ulike omsyn er absolutt relevante. Identitet/naturleg område 
er viktig, likeins geografisk størrelse samt at prostistruktur/størrelse må vurderast.Dette vil ha 
innverknad på opplevinga av at ikkje avstanden skal bli større mellom kyrkja og lokalsamfunna, 
enn kva som er tilfelle i dag. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Utvalet peikar sjølv på at finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil auke i åra 
framover.Kyrkja den norske bør vektlegge at prostifellesråda skal tiltrekke seg relevant 
kompetanse gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivarar med eit 
utviklande arbeidsmiljø, samtidig som det skal vere høg kostnadseffektivitet i 
organisasjonen.Styrke lokaldemokratiet ved at organisasjonen sikrar lokal forankring ved 
større samskaping med sokneråda. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Forsking viser at kommunane er stort sett fornøgd med det interkommunale samarbeidet, og 
at dette er nødvendig for å kunne tilby tenester med både god kvalitet og høg 
kostnadseffektivitet.Prostifellesråda skal vere eit tenesteorgan for kyrkje den norske lokalt. 
Hovuddelen av finansieringa kjem frå kommunane. For å sikre at den lokale forankringa vert 
verande så sterk som mogleg sjølv i tilfelle der rådet dekker mange menigheiter og fleire 
kommunar er det viktig at det vert arbeidd godt med strukturar forå bygge og vedlikehalde 
relasjonar mellom kyrkja og kommune. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Tinn kommunestyre 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Karianne Ørnes, Konsulent politisk kontor  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

INNSPILL TIL HØRING OM NY KIRKELIG ORGANISERING: MÜLLER-NILSEN UTVALGETS 
UTREDNINGI punkt 13 i høringsinnspillet er det åpnet for at høringsinstansen kan komme 
andre innspill til høringen. Tinn kommune vil med dette sette søkelys på økonomi. I ei tid 
medstadig strammere kommuneøkonomi, bør eiere av kirkebygga få et større ansvar for 
finansieringa av disse. Opplysningsvesenets fond står som eier av kirkene, men kommune må 
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betale utgifter til vedlikehold og oppussing. Sett i lys av at Opplysningsvesenets fond er en av 
landets største grunneiere med betydelige inntekter og en stor formue bør de bidra 
økonomisk. OF besitter et totalareal på over 900 000 daa av dette er rundt 500 000 dekar 
produktiv skog. De har videre inntekter fra 6400 festetomter, og per 2019 en finanskapital på 
2,5 milliard. Det er nedfelt i Grunnloven § 116 at fondet skal brukes til geistlighetens beste, 
som i dag betyr kirkelige formål. Dette er i samsvar med lov om Opplysningsvesenets fond § 2, 
som sier at fondet kun skal brukes til kirkelige formål. Vi ser det som naturlig at med en ny 
organisering av Kirken bør Opplysningsvesenets fond bli enn større økonomisk bidragsyter til 
vedlikehold av kirkelige bygg rundt om i kommunene.Grunnloven § 116 sier at fondets midler 
kan brukes til både geistlighetens beste (kirkelige formål) og til opplysningens fremme. I dag 
brukes midlene fra fondet, i samsvar med lov om Opplysningsvesenets fond § 2, kun til 
kirkelige formål. Bruken av Opplysningsvesenet fond til opplysningens fremme ble avviklet 
iløpet av 1900-tallet.[12]Trossamfunnsloven § 14 viderefører et delt statlig og kommunalt 
finansieringsansvar for Den norske kirke.  
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Høringssvar fra 

Tokke kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Finn Arne Askje, Kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I prinsippet vil den framlagte modellen kunne føre til ei meir rasjonell organisering gjennom eit 
samla arbeidsgjevaransvar for alle dei tilsette i kyrkja lokalt. Tokke kommune har likevel 
utfordringar med å sjå at dagens organisering av kyrkja byr på store praktiske utfordringar for 
det lokalkyrkjelege arbeidet, og stiller spørsmålsteikn ved om løysinga er ein modell som tener 
kyrkja både på kort og lang sikt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Tokke kommune sitt inntrykk er at forslaget svekker sjølve grunnlaget og legitimiteten til det 
lokalkyrkjelege arbeidet, ved at sentrale oppgåver blir sentralisert og at avstanden mellom 
kommunane (som har finansieringsansvar) og kyrkja blir større. Det eksisterer allereie eit 
lokalkyrkjeleg organ, og det kunne vore ei løysing å overføre prestane frå rettssubjektet Den 
Norske Kyrkje og tilsetje dei i sokneråd/fellesråd, på same måte som vigsla diakonar, kateketar 
og kantorar.Det viktigaste arbeidet i kyrkja skjer lokalt. Med den modellen som ligg på bordet, 
vil lokale kyrkjekontor kunne bli nedlagt for å organisere opp eit regionalt kontor. Dette vil 
vere svært negativt. Lokal kompetanse knytt til gravferdsforvaltning og gamle, verneverdige 
bygg vil kunneforvitre.Det er vanskeleg å sjå føre seg at kyrkja skal vere like involvert i 
kommunal verksemd - og at ein ser synergiar og samarbeidsmåtar på same måte som ein gjer i 
dag. Lokal og tett kontakt er ein føresetnad for å leggje til rette for at kyrkja kanutvikle seg, 
ikkje minst gjennom budsjettprosessar med stramme økonomiske rammer. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Kyrkjemøtet bør vurdere å ikkje gå vidare med anbefalingane i rapporten. 
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7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 

Annet? 

NIL 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig at demokratiet i kyrkja er transparent og representativt. Kyrkja forvaltar store 
midlar og er i hovudsak finansiert av stat og kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

nil 
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12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Kommunane i Vest-Telemark har lang og god erfaring med interkommunalt samarbeid. 
Høyringa tek ikkje opp ein modell med samarbeid over fellesrådsgrenser, t.d. etablering av 
vertsfellesråd. Dette har vi positive erfaringar med når det gjeld felles diakonteneste. 
Rapporten og høyringa verkar i stor grad styrt inn mot at målet er å leggje ned fellesråda, utan 
at ein har sett på andre alternativ. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Om ein legg dagens Øvre Telemark prosti til grunn, med 11 kommunar og 21 sokn, vil ein med 
forslaga i rapporten berre ha 1 eller 2 kommunale representantar i prostifellesskapet. Dette er 
ikkje akseptabelt all den tid det er kommunen som har finansieringsansvar for det 
lokalkyrkjelege arbeidet. Med full kommunal representasjon vil prostifellesskapet bestå av 
minst 30 medlemmer. Dette framstår som ein lite føremålstenleg modell. Tokke har i dag 6 
kyrkjer og 5 kyrkjegardar. Høyringa synleggjer ikkje at sokneråda får tilført meir ansvar og 
ressursar, snarare tvert imot. Det er vanskeleg å sjå føre seg at ei ny regional eining med 
ansvar for personal, økonomi, bygg, anlegg og dagleg leiing kan opprettast utan at dette vil få 
konsekvensar for dei ressursane kommunane i dag stiller til rådvelde for merkantile stillingar 
lokalt. Tokke kommune merkar seg at utvalet er delt i heilt sentrale spørsmål som val av 
arbeidsgjevarorganisering og modell for dagleg leiing i prostifellesrådet. Det er i tillegg over 2 
sider med tema for «vidare utgreiing,» noko som syner at det er mange viktige tema og 
premissar som ikkje er landa. Svaret er samrøystes vedteke av Tokke kommunestyre i møte 
den 21.09.21.Samla vurdering:Tokke kommune ber om at Den Norske Kyrkje ikkje går 
vidaremed planane om oppretting av prostifellesråd.  
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Høringssvar fra 

Trondheim kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Kjersti Utne, rådgiver i kommunedirektørens fagstab  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

For Trondheim kommune vil en ny organisering  ikke innebære v esentlige endringer.  
Kirkesognene består i dag av tre ulike prosti; Strinda, Byåsen/Heimdal og Nidaros domprost.  
De er allerede organisert med ett kirkelig fellesråd, som vil endre navn til prostifellesråd 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kommunedirektøren ser at det kan være formålstjenlig for organisering av kirken at alle 
kirkens ansatte har samme arbeidsgiver.  Intern organisering av arbeidsgiveransvaret som 
innebærer at alle kirkens ansatte ansettes av prostifellesrådet gir ingen endring for hvordan 
kirkens oppgaver skal finansieres. Menighetsprestene skal fremdeles lønnes av overføringer fra 
staten. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Med bakgrunn i at omorganiseringen ikke berører Trondheim kommunes samarbeid med 
kirken, har vi ikke fordypet oss i hva det innebærer for mindre kommuner. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Tønsberg kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Unni Bu, Kommunalsjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil kunne være et mer profesjonelt organ, spesielt der det er små kommuner. Det vil være 
en arbeidsgiver for alle ansatte i kirken. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ser ingen ulemper. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ingen kommentar 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Annet? 

Det er et godt samarbeid i dag som bør fortsette. Tønsberg kommune bør også se på 
samarbeid med andre trossamfunn 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, tale- og forslagsrett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig med god informasjon og dialog. Det gjelder spesielt i spørsmål om økonomi og 
gravferdsmyndighet. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Tønsberg kommune er en stor kommune som sammen med Færder kommune er et prosti. De 
to kommunene samarbeide mye og har flere interkommunale løsninger allerede. Det er korte 
avstander og lett å få til fysiske møter. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Tønsberg kommune ved hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse behandlet høringssaken i sitt 
møte 21.09.21 og støtter forslaget om et kirkelig fellesråd på prostinivå.  
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Høringssvar fra 

Ullensvang kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Ragnvald Joakimsen, kommunesekretær/rådgjevar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ullensvang kommune ser positivt på at alle tilsette i kyrkja får felles arbeidsgjevar. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Ullensvang kommune er uroa over at ei ny organisering vil føre til at spesielt administrative 
stillingar over tid vil bli flytta til ein sentralisert prostiadministrasjon på Voss. Det er viktig for 
Ullensvang kommune at lokale arbeidsplassar blir bevart ivår kommune. Det vil vere viktig for 
oss at kyrkja er til stades med minst like mange arbeidsplassar som tidlegare.Eit tiltak her vil 
kunne vere å heilt bevisst lokalisere dei konkrete personalressursane knytte til 
prostifellesrådet til ein annan lokasjon enn "hovudkontoret" i prostiet, gjerne i Ullensvang. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

4 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ein stor del av finansieringa av kyrkja lokalt kjem frå kommunane og det vil vere i kommunane 
si interesse å kunne påverke og ha innsyn i saker som har med td. økonomi, 
gravplassforvaltning, kulturhistoriske bygg og lokale arbeidsplassar å gjere. Ullensvang 
kommune meiner difor at kommunen bør vere representert i eit evt. prostifellesråd med minst 
1 representant, vald av kommunestyret. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

- Lokale arbeidsplassar- Tal kyrkjer, spesielt talet på eldre, kulturhistorisk spesielt verdifulle 
bygg som td. kyrkjene i Røldal og Kinsarvik- Tal gravplassar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ullensvang kommune vil legge stor vekt på at lokale arbeidsplassar minst blir på dagens nivå, 
dette gjeld også administrative stillingar.I vurderinga av ein evt. ny prostistruktur bør ein sjå til 
dei lange avstandane dagens prosti har og om det vil vere føremålstenleg å etablere ei 
inndeling som gjer at desse avstandane blir mindre. 
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Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Dersom konklusjonen vidare blir å etablere ny prostistruktur i vårt område, må dei involverte 
kommunane få uttale seg og bli høyrde om den konkrete løysinga som det evt. blir gjort 
framlegg om.  
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Høringssvar fra 

Ulstein kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Møre 

Ansvarlig innsender:  

Leif Ringstad, Kultursjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Større einingar kan legge betre til rette for profesjonalisering av arbeidsoppgåver, fleire heile 
stillingar og meir effektiv administrativ drift. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er nok ikkje utan vidare ein fordel at kyrkjelege fellesråd i mange kommunar vil bli erstatta 
med kommuneoverskridande fellesråd. Først og fremst kan dette gå ut over den kyrkjelege 
aktiviteten og forankringa i lokalsamfunnet. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det må etablerast forpliktande avtalar og rutinar i høve den enkelte kommune, både med 
tanke på budsjettering, investeringar og drift.Den enkelte kommune sitt finansieringsbidrag 
bør øyremerkast til investeringar og drift av kyrkjer og gravplassar.I tillegg til kommunal 
representasjon i prostifellesrådet er det viktig å etablere formelle strukturar for direkte dialog 
mellom kommuneadministrasjon og prostifellesråd 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

4 
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Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Ulstein kommune ønskjer ikkje å sette konkrete karakterar på dei ulike tiltaka.Det er viktig at 
ein vidareførar ein-ein-relasjon mellom kommune og prostifellesråd i samband med 
budsjettprosessane og anna samarbeid mellom kyrkje og kommune, slik det er i dag mellom 
kommune og fellesrådet.Eit skilje mellom drifts- og investeringsbudsjett er viktig.I Ulstein er 
kyrkja ein viktig del av samfunnslivet, og ein viktig samskapingsaktør i kommunen. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er trussamfunna sin rett å ha sjølvstyre i saker som omhandlar det indre liv i 
trussamfunnet.Kommunen sin representant må ha stemmerett i saker der kommunen har eit 
lovbestemt ansvar og som har økonomiske konsekvensar for kommunen. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Omsyna som utvalet har peika på er relevante. Særleg viktig er det å ta omsyn til 
identitet/naturleg område, og geografisk størrelse vert lagt til. Det er viktig at etableringa av 
prostiråd ikkje fører til at innbyggarane opplever auka  avstand  mellom kyrkja og 
lokalsamfunna, samanlikna med dagens situasjon. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 
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12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Utvalet peikar på finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil auke i åra 
framover.Prostifellesråda har høve til å tiltrekke seg relevant kompetanse gjennom å framstå 
som attraktive og profesjonelle arbeidsgivarar med eit utviklande arbeidsmiljø, samtidig som 
det skal vere høg kostnadseffektivitet i organisasjonen. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Forskinga viser at kommunane er stort sett fornøgd med det interkommunale samarbeidet, og 
at dette er nødvendig for å kunne tilby tenester med både god kvalitet og høg 
kostnadseffektivitet.Prostifellesråda skal vere eit tenesteorgan for kyrkja lokalt. Hovuddelen av 
finansieringa kjem frå kommunane. For å sikre at den lokale forankringa vert verande så sterk 
som mogleg sjølv i tilfelle der rådet dekker mange menigheiter og fleire kommunar, er det 
viktig at det vert arbeidd godt med strukturar for å bygge og vedlikehalde relasjonar mellom 
kyrkja og kommunane.  



281 

 

Høringssvar fra 

Vadsø kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nord-Hålogaland 

Ansvarlig innsender:  

Jens Roald Betsi, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En slik ordning gir ledelse og styring på lavest mulige nivå. Det bør dog være et forbehold om 
at avstandene i Finnmark må tas med i betraktning når organet etableres.Ordningen vil gi en 
rimelig nærhet mellom ledelsesnivået i lokalkirken (prostifellesrådet) og de valgte juridske 
organene (menighetsrådene).Kommunene som er en viktig faktor og premissgiver i også ny 
ordning, har erfaring med samarbeid på dette nivå igjennom regionale råd og 
interkommuneale organer.Fremtidens kirke er lokal. Den må styres, forkynnes, utøves og 
rekrutteres lokalt.Det må likevel vurderes hvorvidt et slikt nytt kirkelig organ må ha en 
minimumsstørrelse mht stillinger, ledelse for å kunne ivareta de tiltenkte oppgavene som 
organet skal ivareta 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Selv om de aller fleste prostifellesråd vil være forholdsvis små og overkommelige i størrelse, 
kan det stedsvis fremstå eller oppfattes som stort der avstander er store, især i Finnmark. Det 
må derfor lages lokale ordninger som tar hånd om dette. Biskopenskal være en sentral 
kirkeleder selv om de ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvar. Den nye rollen med bla. tilsyn og 
veiledning må avklares og tydeliggjøres.Prostifellesrådmodellen kan gi økt byråkratisering. Det 
kan bli krevende å organisere og lede prosesser som involverer mange ulike kommuner.Den 
kommunale finansieringen og medvirkningen til dagens fellesråd er helt sikkert ulik fra 
kommune til kommune spesielt mht innslag av tjenesteyting. Dette kan bli harmonisert med 
den konsekvens at det lokale kirkelige arbeidet kan oppleve forringede betingelser 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Det er viktig å se på prostigrensene for å sikre at fremtidens prostifellesråd får rett størrelse og 
for å sikre godt samarbeid og hindre for store avstander.Vi har fått bedre erfaring med digitale 
løsninger de siste årene og dette kan videreutvikles. Herer kirkens satsning sentralt på 
digitalisering et viktig verktøy for å utarbeid nye og bedre arbeidsmetoder. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Denne1:1-relasjonen samt et skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett er 
avgjørende for at kommunens utvidede tjenesteyting til kirken kan opprettholdes og 
videreutvikles 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Vi mener at både kirkemøtet og kirkeråd har oppfattet viktigheten av lokalt styre på lavest og 
mest effektive nivå. I dag har de minste fellesrådene ansatte med små stillingsbrøker og mange 
ulike ansvarsområder.Ved sammenslåing til større enheter kan manogså forhåpentligvis få 
frigjort ressurser til støtte for lokalt menighetsarbeid. Videre må den knappe ressursen som 
prestene utgjør benyttes best mulig i forkynnelse og kirkelige handlinger.Man bør i sin helhet 
se på valgordningen til både bispedømmerådog kirkemøte og vurdere om det ikke vil være mer 
demokratisk å ha en bedre lokal forankring i bispedømmeråd og kirkemøte med for eksempel 
at en representant fra hver prostifellesråd til bispedømmeråd og videre til kirkemøtet. I dag er 
det lang avstand frabispedømmeråd og kirkemøtet til menighetsråd. 

Ny prostistruktur 
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10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Det synes som om de fleste relevante faktorer er nevnt og spesielt viktig er dette med 
geografiske avstander, avstandsulemper, transportmessige forutsetninger osv 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Nye prostigrenser skal oppfatningsvis gjøres i en prosess med sterk lokal involvering. Det er 
viktig at alle de praktiske erfaringene man har i soknene hensyntas når prostigrenser skal 
fastsettes og ressurser tildeles 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Vadsø kommune har erfaringer som tilsier at det å inkorporere flere kommuners syn og 
interesser krever gode prosesser. Det bør derfor settes av god tid og sikres reell 
medvirkningsmyndighet når bispedømmerådene ev skal vurdere endrede prostistrukturer. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

1.Med bakgrunn i at politisk behandling ikke lot seg gjennomføre innen den satte fristen har 
Vadsø kommune sendt inn den administrative innstillingen og tillater seg å sende inn ev 
endringer som måtte fremkomme etter politisk behandling 21.10 20212.Vadsøkommune vil 
påpeke at dagens organisering i regi av kirkelige fellesråd har en funksjonalitet som ikke må 
undervurderes. Dialogen og samhandlingen mellom det kirkelige fellesrådet og kommunen 
anses som god i det man her har fått til samhandlingsløsningersom gjør at kommunen tar et 
ansvar for kirken utover det tilskuddet som utmåles. Dette gjelder særlig omfang og innretning 
av tjenesteytingsavtaler  
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Høringssvar fra 

Vaksdal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 – 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Lin Tove Thomassen, Leiar politisk sekretariat  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det vil være mogeleg å etablere fleire heile stillingar, profesjonalisere arbeidsgjevarrolla samt 
sikre betre bruk av tilgjengelege økonomiske og menneskelege ressursar. Dette kan igjen bidra 
til å heve kvalitet og kompetanse rundt fellesråda sine tidlegare driftsoppgåver og vedlikehald 
knytt til kyrkegard og kyrkjene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Felles kyrkjeleg organ på prostinivå vil kunne redusere lokal forankring (i eigen kommune) – 
ved at kommunale løyvingar og tilsette arbeider på tvers av soknegrenser og kommunar. Dette 
kan også utfordre kommunen sin eigarskap for «sin» kyrke/kyrkjegard og«eigne» tilsette. 
Dette kan igjen føre til reduserte løyvingar og redusert kommunalt engasjement for den lokale 
kyrkja. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er av stor viktigheit for kommunen at det etableras kommunevise møte med det prostivise 
kyrkjelege organet. Vidare vil det være vesentleg at det ikkje er krav om at dagleg leiar skal 
være teolog/inneha kyrkjefagleg kompetanse eller at dagleg leiing ogprost (leiar av 
prestetenesta), kombineras i same stilling. Kyrkjefagleg/teologisk kompetanse må sikrast ved 
at andre leiare/sentrale medarbeidarar i prostifellesrådet innehar denne kompetansen. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Det er vesentleg at kommunen i ettertid får oversikt over korleis den kommunevise fordelinga 
mellom løyvd og bruk av midler har vore – fordelt på kommunane og sokn. Føremålet er å ha 
oversikt over om aktivitet i soknet står i forhold til kommunen sine løyvingar. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig å sikre at løyvingar til investering, vedlikehald og drift, løyvd av kommunen, kan 
dokumenterast at er nytta i eigen kommune. Vidare er det vesentleg at kommunar som i et 
prostifellesråd bidreg med 50% eller meir av kommunanes samla tilskot,har rett, men ikkje 
plikt til å oppnemne fullverdig medlem i prostifellesråd.Som følgje av at vi ynskjer kommunale, 
fullverdige medlemmar av prostiråd, oppnemnd av kommunane - har vi forståing for at det er 
ønskjeleg at kommunane oppnemner medlem av Dennorske kyrkje, som medlem i 
prostifellesrådet. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Eit samarbeid kor stemmevekt ikkje følgjer sum løyvingar eller tal innbyggarar som er representert, kan 
være krevjande for små og store kommunar. Dersom ein kommune ynskjer å redusere eller auke 
løyvinga i eit samarbeid/ei spesiell oppgåve, kan det også være utfordrande å få koordinert dette, slik 
at alle kommunane «går i takt» og fattar likelydande eller tilpassa vedtak. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Vaksdal kommune er positiv til oppretting av eit prostinivå for å ivareta felles oppgåver. Det vil være av 
stor betydning for kommunen sin samarbeidsvilje at det lokale arbeidet og dei lokale 
kyrkjane/kyrkjegardane vert ivareteken på ein god måte og i tråd med ressurser stilt til rådvelde av 
kommunen. Kommunen ynskjer ikkje å finansiere drift i andre sokn/kommunar, men ser at eit 
samarbeid ved bruk av kompetanse kan ha en positiv og effektiviserande effekt. 
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Høringssvar fra 

Valle kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Agder og Telemark 

Ansvarlig innsender:  

Steinar Kyrvestad, Ordførar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ved ei slik ordning, vil ulempene for dei tenestane kyrkaj leverer i lokalsamfunne vere langt 
større enn fordelene. Husk at kyrkja er lokal. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Valle kommune meiner at det å organisere eit felles kyrkjeleg organ på prostinivå vil svekke det  
lokale kyrkjelege arbeidet. Ei slik sentralisering i eit felles kyrkjeleg organ på prostinivå vil og 
gjere at legimitetet til kyrkja lokalt vert svekka. Denforeslåtte organiseringa vil gjere avstanden 
mellom kyrkja og kommunen (som framleis skal ha finansieringsansvar) vert større.Etter 
kommunen si meining ville det være ei betre ordning at og prestene vert tilsett i det 
lokalkyrkjelege organet som alleredeeksisterer. Dette kan ein oppnå ved å flytte prestene frå 
rettssubjektet Den Norske Kyrkje til å tilsetje dei i fellesråd/sokneråd.  Da vert tilsetingstilhøva 
likt med andre tilsette i den lokal menigheten.Kyrkja sitt arbeid skjer i stor grad lokalt. Medden 
modellen som er foreslått, legg utvalet til rette for at lokale kyrkjekontor vert lagd ned. Ved val 
av modell, må ein ikkje gløyme den viktige plassen kyrkja har når livet tar til, midt i livet ved 
konfirmasjon og bryllup og ikkje minst når livet er slutt. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Kyrkjemøte må i staden for å sentralisere verksemda til prostinivå, heller leggje til rette for at 
prestene vert tilsett lokalt i fellesråd/menighetsråd. Dette på lik line med andre tilsette i kyrkja. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  



288 

 

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 

Annet? 

Kyrkja i Noreg har gjennom 1000 år vore lokal, det må den framleis være. Med dei føreslegne  
modellane vil denne 1000 år lange sameksistensen forsvinne. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig at demokratiet i kyrkja er transparent og representativt. Kyrkja forvaltar store 
midlar og er i hovudsak finansiert av stat og kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Medlemsstørrelse. Lite relevant. 4Geografisk storleik. Lite relevant 4Identitet/naturlig/område. 
Veldig relevant 5Antall sokn. Lite relevant 2Antall prostier i bispedømmet. Veldig irrelevant 
1Antall kommuner. Veldig relevant 5Kjente strukturer i kirken ogsamfunnet. Litt irrelevant 2 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Kyrkja sin plass i lokalsamfunnet og det å være til stades som kyrkje, i dei viktige hendingane i 
innbyggarane sitt liv. 
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12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Valle kommune har mange gode erfaringar med interkommunalt samararbeid. Organisert på 
ulike måter. Høyringa tek ikkje opp at samarbeid på tvers av fellesråda sine grenser. T.d 
vertsfellesråd. I vårt område har fellesråda fått til eit godt samarbeid omkring 
diakontenesta.Inntrykket ein sit igjen med er at Rapporten og høyringa legg opp til at ein vil 
leggje ned fellesråda, utan å spørre seg om korleis kan ein oppnå det same, ved å halde på 
fellesråda. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

I dag er det 6 kommunar og 7 prosti i Otredalen prosti. Legg ein til grunn forslaga i rapporten 
vil 1 til 2 kommunar verte representert inn i den føreslegne strukturen.Dette er ikkje 
akseptabelt for kommunen all den tid at det er kommunen som har ansvaretfor finansieringa 
av det lokalkyrkjelege arbeidet.Valle kommune merker seg at utvalet er delt i heilt sentrale 
spørsmål. Td Arbeidsgjevarorganisering og dagleg leiing i prostifellesrådet.Valle kommune ber 
om at Den Norske Kyrkja ikkje gjeng vidare med planane om å opprette prostifellesråd.  
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Høringssvar fra 

Vang kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

Under 2 000 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Vidar Eltun, Ordførar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Meir robust organisering. Meir profesjonell arbeidsgjevar. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Større avstand. Mister noko lokal tilhøyring. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Et prostifellesråd må drive utadvent verksemd i alle kommunar. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Basert på efaring fra tidlegare sentraliserte funksjonar er Vang kommune skeptisk til om eit 
prostifellesråd kan forvalte dei kommunale tilskotta på ein god måte for Vang kommune 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ja, både positive og negative. Dei negative erfaringene er knytt til overflytting av 
arbeidsplassar, lengre avstand til tilbod og beslutningstakarar. Dei positive er meir robuste 
fagmiljø og potensial for stordriftsfordelar. Vang har seks kyrkjer i Vang,derav to stavkyrkjer. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Formannskapet har fått høyringsinnspelet frå Fellesrådet i Vang til orientering, og stiller seg 
bak dette innspelet.  
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Høringssvar fra 

Verdal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 – 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Ingvild Aasen, Virksomhetsleder kultur  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Kommuneoverskridende organisering vil ikke være en ny ordning i Verdal. Kirkene i Verdal 
tilhører allerede både kirkelig fellesråd og prosti som geografisk strekker seg over flere 
kommuner. Sør-Innherad fellesråd omfatter kommunen Frosta, Levanger og Verdal. Stiklestad 
prosti omfatter kommunen Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta. At det ikke er 
geografisk samsvar mellom fellesrådet og prostiet er en utfordring. En samordning geografisk 
og mellom de to organene vil være en fordel. Erfaringene med dagens fellesråd er at det gir 
bedre utnyttelse av ressursene, ansatte i større stillinger og med det styrket faglighet. Dette er 
erfaringer å bygge på i det nye prostifellesrådet. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Se svar spørsmål 4.gene med dagens fellesråd er at det gir bedre utnyttelse av ressursene, 
ansatte i større stillinger og med det styrket faglighet. Dette er erfaringer å bygge på i det nye 
prostifellesrådet. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

De geografiske områdene må ikke bli for store. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 5 



293 

 

er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

1. Å videreføring muligheten for en-til-en-relasjon vil være viktig for å ivareta lokale hensyn i 
de ulike kommunene.  Det er også behov for en struktur for systematisk dialog med 
kommunene, spesielt rundt økonomi. Å skape forutsigbarhet ved å utarbeide langtidsplaner 
for tiltak og investeringer ut over ordinær drift vil også være viktig grunnlag i kommunenes 
økonomiplanarbeid.2. Det vil ære viktig å skille mellom drifts- og investeringsbudsjett, slik det 
også gjøres i dag. Driftstilskuddet som overførestil kirkelig fellesråd i dagens ordning har en 
fastlagt fordelingsnøkkel med 50% tilskudd fra Levanger kommune, 40% fra Verdal kommune 
og 10% fra Frosta kommune. Investeringsbehovene kan variere fra kommune til kommune og 
til ulik tid. Det bør derfor tilpasses hver enkelt kommune og øremerkes de anleggene som har 
investeringsbehovet. 3. Kommunedirektørens vurdering: Kirka er en viktig aktør i 
Nasjonaljubileet 2030, og på sentralt hold den aktøren som har satt mest fokus på jubileet som 
nærmer seg. Med denplassen Stiklestad og Verdal har i dette jubileet vil kirka være en svært 
viktig samskapingsaktør også lokalt.Videre er kirkebyggene kulturarenaer for konserter o.l. 
som kan benyttes mer enn de gjøres i dag, noe som kan utvikles gjennom samskaping.  Ut over 
det er det også samfunnsoppgaver og -utfordringer som det ligger muligheter i å samskape 
med kirka og andre aktører for å løse. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett. 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det bør stilles som betingelse at de kommunale representantene i prostifellesrådene er 
medlemmer i Den norske kirke. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 
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Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Müller-Nilsen-utvalget legger gode premisser til grunn for det videre arbeidet med struktur for 
prostifellesrådene. Det er særlig viktig at de geografiske områdene ikke blir for store. Erfaringene med 
dagens kirkelige fellesråd i vår region, som omfatter11 menigheter i tre kommuner, er positive. Det er 
et område som ansatte greier å ha kjennskap og eierskap til. Samtidig er det stort nok til at det er mulig 
å ha stillingsstørrelser store nok til å styrke fagligheten og til å skape et kollegialt fellesskap.  Dagens 
prosti om fatter 34 kirker fordelt på 6 kommuner med stor geografisk spredning. Det vil være uheldig 
med et prostifellesråd som følger denne inndelingen. Avstandene og omfanget blir for stort til å ivareta 
de positive effektene som er erfart idagens fellesråd. En slik organisering vil skape behov for flere 
ledernivåer og effektene av utnyttelse på tvers vil være begrenset i og med at de geografiske 
avstandene blir store. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Müller-Nilsen-utvalget legger gode premisser til grunn for det videre arbeidet med struktur for 
prostifellesrådene. Det er særlig viktig at de geografiske områdene ikke blir for store. Erfaringene med 
dagens kirkelige fellesråd i vår region, som omfatter11 menigheter i tre kommuner, er positive. Det er 
et område som ansatte greier å ha kjennskap og eierskap til. Samtidig er det stort nok til at det er mulig 
å ha stillingsstørrelser store nok til å styrke fagligheten og til å skape et kollegialt fellesskap.  Dagens 
prosti om fatter 34 kirker fordelt på 6 kommuner med stor geografisk spredning. Det vil være uheldig 
med et prostifellesråd som følger denne inndelingen. Avstandene og omfanget blir for stort til å ivareta 
de positive effektene som er erfart idagens fellesråd. En slik organisering vil skape behov for flere 
ledernivåer og effektene av utnyttelse på tvers vil være begrenset i og med at de geografiske 
avstandene blir store. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Høringssvar fra 

Vest-Telemarkrådet 

Type høringsinstans: Andre, spesifiser: 
Det regionale samarbeidet 
mellom kommunane i Vest-
Telemark 

Antall innbyggere i kommunen:  Bispedømme: 

Ansvarlig innsender:  

Johannes Rindal, Utviklingsleiar  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

I prinsippet vil den framlagte modellen kunne føre til ei meir rasjonell organisering gjennom eit 
samla arbeidsgjevaransvar for alle dei tilsette i kyrkja lokalt. Vest-Telemarkrådet har likevel 
utfordringar med å sjå at dagens organisering av kyrkja byr på store praktiske utfordringar for 
det lokalkyrkjelege arbeidet, og stiller spørsmålsteikn ved om løysinga er ein modell som tener 
kyrkja både på kort og lang sikt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Vest-Telemarkrådet sitt inntrykk er at forslaget svekker sjølve grunnlaget og legitimiteten til 
det lokalkyrkjelege arbeidet, ved at sentrale oppgåver blir sentralisert og at avstanden mellom 
kommunane (som har finansieringsansvar) og kyrkja blir større.Det eksisterer allereie eit 
lokalkyrkjeleg organ, og det kunne vore ei løysing å overføre prestane frå rettssubjektet Den 
Norske Kyrkje og tilsetje dei i sokneråd/fellesråd, på same måte som vigsla diakonar, kateketar 
og kantorar.Det viktigaste arbeidet ikyrkja skjer lokalt. Med den modellen som ligg på bordet, 
vil lokale kyrkjekontor kunne bli nedlagt for å organisere opp eit regionalt kontor. Dette vil 
vere svært negativt. Lokal kompetanse knytt til gravferdsforvaltning og gamle, verneverdige 
bygg vilkunne forvitre.Det er vanskeleg å sjå føre seg at kyrkja skal vere like involvert i 
kommunal verksemd og at ein ser synergiar og samarbeidsmåtar på same måte som ein gjer i 
dag. Lokal og tett kontakt er ein føresetnad for å leggje til rette for at kyrkjakan utvikle seg, 
ikkje minst gjennom budsjettprosessar med stramme økonomiske rammer. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Kyrkjemøtet bør vurdere å ikkje gå vidare med anbefalingane i rapporten. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 1 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er viktig at demokratiet i kyrkja er transparent og representativt. Kyrkja forvaltar store 
midlar og er i hovudsak finansiert av stat og kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Verken eller 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

1) Medlemsstørrelse 32) Geografisk størrelse 43) Identitet/naturlig område 54) Antall sokn 35) 
Antall prostier i bispedømmet 16) Antall kommuner 57) Kjente strukturer i kirken og 
samfunnet 28) Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene, nylig 
sammenslåtte kommuner)2 
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11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Ingen kommentar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Kommunane i Vest-Telemark har lang og god erfaring med interkommunalt samarbeid. 
Høyringa tek ikkje opp ein modell med samarbeid over fellesrådsgrenser, t.d. etablering av 
vertsfellesråd. Dette har vi positive erfaringar med når det gjeld felles diakonteneste. 
Rapporten og høyringa verkar i stor grad styrt inn mot at målet er å leggje ned fellesråda, utan 
at ein har sett på andre alternativ. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Om ein legg dagens Øvre Telemark prosti til grunn, med 11 kommunar og 21 sokn, vil ein med 
forslaga i rapporten berre ha 1 eller 2 kommunale representantar i prostifellesskapet. Dette er 
ikkje akseptabelt all den tid det er kommunen som har finansieringsansvar for det 
lokalkyrkjelege arbeidet. Med full kommunal representasjon vil prostifellesskapet bestå av 
minst 30 medlemmer. Dette framstår som ein lite føremålstenleg modell. Vest-Telemark har i 
dag 26 kyrkjer og 26 kyrkjegardar. Høyringa synleggjer ikkje at sokneråda får tilført meir ansvar 
og ressursar, snarare tvert imot. Det er vanskeleg å sjå føre seg at ei ny regional eining med 
ansvar for personal, økonomi, bygg, anlegg og dagleg leiing kan opprettast utan at dette vil få 
konsekvensar for dei ressursane kommunane i dag stiller til rådvelde for merkantile stillingar 
lokalt. Vest-Telemarkrådet merkar seg at utvalet er delt i heilt sentrale spørsmål som val av 
arbeidsgjevarorganisering og modell for dagleg leiing i prostifellesrådet. Det er i tilleggover 2 
sider med tema for «vidare utgreiing,» noko som syner at det er mange viktige tema og 
premissar som ikkje er landa. Vest-Telemarkrådet ber om at Den Norske Kyrkje ikkje går vidare 
med planane om oppretting av prostifellesråd.  
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Høringssvar fra 

Ørland kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Marit Knutshaug Ervik, Ass. kommunedirektør/kommunalsjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det anses som god ressursutnyttelse å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der 
detteprostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er en risiko for mindre lokalt engasjement med å etablere felles kirkelig organ på 
prostinivå der dette prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for de som arbeider lokalt. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Avtaler som regulerer og fordeler rettigheter og plikter mellom partene kan redusere 
eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere kommuneoverskridende prostifellesråd. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ørland kommune mener Müller-Nilsen-utvalget har pekt på noen relevante hensyn som det 
bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser, men er samtidig bekymret i forhold til 
nærhetsprinsippet og lokalt engasjement. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Økonomien i prosjektet forutsettes avklart i forbindelse med årlig budsjettbehandling.Sakens 
bakgrunn og innhold 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Det kan være et alternativ å se på muligheten for å få dette til i Fosenregionen.Ørland 
kommune og kommunene på Fosen har mye erfaring med interkommunalt samarbeid. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 



300 

 

 
  

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Øvre Eiker kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

10 000 - 19 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Tunsberg 

Ansvarlig innsender:  

Christer Best Gulbrandsen, Kommunalsjef kultur og livskraft  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En felles arbeidsgiver og større fagmiljøer vil styrke kirken som profesjonell samarbeidspartner 
for kommunene. Det vil også bidra til at flere medarbeidere vil kunne ha større stillinger og 
mer hensiktsmessige arbeidsforhold, noe som kan bidra til å redusere utenforskap. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er godt rom for tett dialog i det daglige per i dag. Daglig leder i kirkelig fellesråd kan ha 
nær og detaljert oversikt over det meste innen driften. Sterk lokalkunnskap gjør det lettere å 
løse utfordringer som oppstår i samarbeidet eller i lokalsamfunnet. Ved å samle denne rollen 
på et mer overordnet nivå, vil det være svært sannsynlig at lokalkunnskapen og mulighetene 
for tett dialog svekkes. Færre representanter i prostifellesrådet fra hvert menighetsråd enn i 
dagens kirkelige fellesråd på kommunenivå, vil også bidra til et mindre mangfold i meninger og 
kunne svekke den lokale forankringen til kirken. Det er også en ulempe at bruken av 
kommunalt tildelte midler vil bli mindre transparent. Større strukturer vil gjøre det 
vanskeligere å sikre at allekommuner får ta del i den kompetansen som blir etablert på et nivå 
som svarer til det kommunen bidrar med av finansiering. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Prostifellesrådene kan etablere faste kontaktpersoner for hver kommune, som kan 
opprettholde den nødvendige lokalkunnskapen. Denne oppgaven bør fordeles slik at 
kontakten være like tett som i dag. Det kan også være at prostifellesrådet bør ha to 
representanter ra hvert menighetsråd. Alle medarbeidere med spesialiserte funksjoner bør 
passe på at de fordeler sin tid mellom kommunene noenlunde i tråd med størrelsen på 
kommunenes bevilgninger. Prostifellesrådets regnskaper bør skille mellom hva som brukes 
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lokalt i den enkelte kommune eller det enkelte sokn og hva som brukes felles for 
prostifellesrådet, også innen driftsbudsjettet. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

Driftsregnskapene bør skille ut kostnader som kan identifiseres på kommunenivå fra 
felleskostnader for prostifellesrådet. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Nei 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunestyret mener det vil være veldig viktig å videreføre en én-til-én-relasjon mellom 
kommune og prostifellesrådet, fordi den tette dialogen kommunen har i dag er nødvendig for 
å forstå budsjettinnspillene fra fellesrådet og sikre at tildelte midler blir benyttet etter 
hensikten. Kommunestyret mener også det er veldig viktig å skille mellom driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett, fordi investeringene er knyttet til det helt lokale, og dermed kan 
identifiseres på kommunenivå. Kommunestyret mener også det er viktig å styrke kirken som 
en samskapingsaktør med kommunene, fordi kirken mobiliserer en betydelig frivillighet og 
sosial kraft i lokalsamfunnet. I tillegg er kirkene fortsatt en viktig fellesarena for store deler av 
befolkningen. Det er også viktigfor kirkens tilhørighet til lokalsamfunnet å samarbeide med 
kommunene, som skal ivareta hele befolkningens interesser lokalt – og ikke bare medlemmer i 
ett bestemt trossamfunn eller ett bestemt frivillig miljø.Kommunestyret mener det ikke er 
naturlig medkommunal representasjon i prostifellesrådene. Selv med kommunale 
representanter som iherdig bestreber seg på å representere hele bredden av politiske og 
administrative synspunkter inn i fellesrådets møter, vil det være krevende for én person å 
fungere som bindeledd på en hensiktsmessig måte. Til det er tiden for knapp og saksfeltet 
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omfattende. Når prostifellesrådene i tillegg vil kunne ha representanter fra flere kommuner, 
kan dialogen i rådet også ta andre former enn i dag, og vil ikke være like knyttettil lokale 
forhold. Kommunestyret mener derfor det er viktigere å satse på jevnlige møtepunkter mellom 
politisk og administrativt hold i kommunene og fellesrådet, enn å oppnevne representanter til 
fellesrådet. I tillegg kan slik representasjon skape et inntrykk av at ett trossamfunn skal ha en 
særstilling som det i dagens samfunn er mer krevende å forsvare. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Kommunestyret mener det er gode og relevante hensyn som er trukket fram. Kommunestyret 
vil legge til at det er svært krevende å forholde seg til at statlige og nasjonale organer har en 
lang rekke ulike administrative inndelinger. Dette gjør det både vanskelig for statlige og 
nasjonale organer å samordne seg med hverandre, og det gjør det vanskelig for kommunene å 
få sikret seg gode møtepunkter med disse organene. At kirken nå legger opp til å forsterke 
denne utviklingen, ser ikke Øvre Eiker kommune positivt på. Dersom det blir endringer i 
prostistrukturen, bør denne helst sammenfalle med andre statlige eller nasjonale 
administrative inndelinger, så langt det er mulig. Øvre Eiker kommune vil for øvrig peke på at 
erfaringen med andre, nasjonale reformer avdenne typen er at det i lengre tid blir vanskeligere 
for kommunene å få statlige/nasjonale organer i tale, særlig mens reformene pågår. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

De mer sørøstre delene av det tidligere Buskerud har en geografisk, samferdselsmessig og 
befolkningsmessig struktur som gjør at det til tider kan være utfordrende å koordinere 
innretningen på ulike interkommunale samarbeid. For Øvre Eikers vedkommende samarbeider 
kommunen både i retning Drammensregionen, Kongsbergregionen og Midtfylket, avhengig av 
saksfelt. Dette gir på den ene siden stor fleksibilitet i samarbeidsformer, men det gir også 
samordningsutfordringer. En endret prostistruktur bør i så fall tahensyn til at det i regioner 
som vår kan være flere ulike konstellasjoner som kan oppleves som «naturlige». Det må derfor 
gjøres individuelle, lokalt baserte vurderinger på hva som vil være en hensiktsmessig struktur. 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Øvre Eiker kommune setter pris på muligheten til å uttale seg. Dersom endringer i kirkens 
organisering medfører løsere koblinger mellom kommune og kirke, kan dette få konsekvenser 
for kirkens legitimitet i lokalsamfunnet. Det er derfor i kirkens og kommunens interesse å ha et 
fortsatt tett samarbeid. Kommunen gjør også oppmerksom på at den i 2022 skal utrede 
organiseringen av lokal gravplassmyndighet. En endring i kirkens organisering kan i noen 
tilfeller gjøre det mer naturlig å vurdere en overføring avdenne myndigheten til 
kommunen.Høringsuttalelsen er vedtatt av et enstemmig kommunestyre.  
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Høringssvar fra 

Øyer kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 – 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

laila.odden@oyer.kommune.no, Konsulent politisk sekretariat  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Tradisjonelle stordriftsfordeler: Større fagmiljøer, redusert sårbarhet (flere ansatte, 
flereheltidsansatte), enklere å rekruttere medarbeidere, økt profesjonalitet, mer mangfold, 
enmer offensiv organisasjon f.eks. i forhold til digitalisering, bedre utnytting av 
ressursene.Innsparinger ved mer rasjonell drift, blant annet reduserte husleieutgifter.En mer 
funksjonell organisering ved at alle som arbeider lokalt er ansatt i sammeorganisasjon, felles 
styring og felles prioritering. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

De som «arbeider lokalt» er soknepresten, kirketjenerne, kantor, diakon 
ogmenighetspedagog.Tradisjonelle stordriftsulemper: Stor avstand (fysisk og mentalt) mellom 
de som styrer/lederorganisasjonen og de som arbeider lokalt, mindre lokalkunnskap, større 
avstand mellomkirke og kommune, større avstand mellom kirken og frivilligheten på lokalt 
nivå. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Innledningsvis noen spørsmål som følger kommunens tilbakemelding til Kirkerådet:Hvor skal 
de som arbeider lokalt ha sin base/sitt oppmøtested?Fra Kirkerådets side (i høringsbrevet) 
framheves tre sentrale punkter fra arbeidet, ett av demer «Soknene skal bestå og 
virksomheten i soknet skal styrkes». Menighetsrådet (to i Øyerkommune) opptrer på vegne av 
soknet «når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov».Hvilke rammebetingelser skal 
menighetsrådet ha? Vil det bli behov for å profesjonaliseremenighetsrådene?Det vil ikke bli 
noe organ på kommunenivå – Vil det oppstå behov for lokal samordningmellom 
menighetsrådene i en kommune, utover det som naturlig vil høre prostifellesrådettil? KD er 
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kjent med at det i Øyer i dag er sju fellesutvalg for de to menighetsrådene, i tilleggtil 
menighetsbladet (Klokkeklang).Det er viktig å prøve å løse utfordringene innenfor den 
lovbestemte strukturen. Slik KD serdet ligger muligens noe av svaret på Kirkerådets spørsmål i 
menighetsrådene. Det erimidlertid vanskelig å mene noe om dette i og med at det ikke er 
opplyst på hvilke måter«virksomheten i soknet skal styrkes».Når det gjelder 
gravplassforvaltningen er det fra 01.01.2021 åpnet for at kommunene kan taover forvaltningen 
av gravplassene hvis de ønsker (Gravplassloven 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

0 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 0 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

5Ingen ytterligere kommentar.Ingen ytterligere kommentar. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ja, men begrenset stemmerett.Når det gjelder kommunal representasjon i prostifellesrådene 
foreslår KD «Ja, menbegrenset stemmerett». Med dagens struktur er det 17 sogn og 5 
kommuner i prostiet. Hvorstort bør/kan rådet være for å fungere optimalt? Desto større, desto 
flere beslutningeNår det gjelder kommunal representasjon i prostifellesrådene foreslår KD «Ja, 
menbegrenset stemmerett». Med dagens struktur er det 17 sogn og 5 kommuner i prostiet. 
Hvorstort bør/kan rådet være for å fungere optimalt? Desto større, desto flere beslutninger 
børdelegeres til daglig leder av prostifellesrådet. De kommunale representantene bør 
hastemmerett i økonomiske og administrative saker, ikke i intern-kirkelige saker.KD legger til 
grunn at finansiering av kirken via kommunens rammetilskudd videreføres.Meddette som 
utgangspunkt er det en forutsetning at det etableres systemer for rapporteringsom viser at de 
midlene vår kommune overlater til prostifellesrådet, kommer vår kommunetil gode. For 
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driftsdelen må det utarbeides et mest mulig objektivt kriteriesystem forfordeling av utgifter 
kommunene imellom, det er her kommunene vil forvente effekt avstordriftsfordeler. Når det 
gjelder f.eks. vedlikehold av kirker og kirkegårder må utgifteneføres på kostnadssted og 
«adresseres» til aktuell kommune. Investeringsprosjekter føresseparat og vedkommer dermed 
bare aktuell kommune. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Litt relevant1. Medlemsstørrelse. KD legger til grunn at det menes antall kirkemedlemmer, 
svaret er 22. Geografisk størrelse. Svar 43. Identitet/naturlig område. Svar 54. Antall sokn. Svar 
45. Antall prostier i bispedømmet. Svar 36. Antall kommuner. Svar 47. Kjente st1. 
Medlemsstørrelse. KD legger til grunn at det menes antall kirkemedlemmer, svaret er 22. 
Geografisk størrelse. Svar 43. Identitet/naturlig område. Svar 54. Antall sokn. Svar 45. Antall 
prostier i bispedømmet. Svar 36. Antall kommuner. Svar 47. Kjente strukturer i kirken og 
samfunnet. Svar 58. Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene, nylig 
sammenslåttekommuner). Ingen 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Kjente strukturer i samfunnet» er viktig, eksempelvis fylkeskommunenes 
regioninndeling.Problemet er at strukturene er ulike for ulike samfunnsområder, det er ikke 
hensiktsmessig,men avhenger av «grep» på nasjonalt nivå.Kjente strukturer i samfunnet» er 
viktig, eksempelvis fylkeskommunenes regioninndeling.Problemet er at strukturene er ulike for 
ulike samfunnsområder, det er ikke hensiktsmessig,men avhenger av «grep» på nasjonalt nivå. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

De tre kommunene i Lillehammer-regionen har etter hvert mange fellesordninger. Dette eren 
hensiktsmessig geografisk størrelse og et naturlig område (identitet). De tre kommunenehar 
mange felles møtearenaer, arenaer som eventuelt kan være hensiktsmessige åDe tre 
kommunene i Lillehammer-regionen har etter hvert mange fellesordninger. Dette eren 
hensiktsmessig geografisk størrelse og et naturlig område (identitet). De tre kommunenehar 
mange felles møtearenaer, arenaer som eventuelt kan være hensiktsmessige åbruke iforhold 
til utvikling og drift av kirken. 

Andre innspill 
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13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Det hadde vært hensiktsmessig at inndelingen i prostier hadde vært avklart først og 
athøringsinstansene hadde vært kjent med på hvilke måter «virksomheten i soknet 
skalstyrkes».Det hadde vært hensiktsmessig at inndelingen i prostier hadde vært avklart først 
og athøringsinstansene hadde vært kjent med på hvilke måter «virksomheten i soknet 
skalstyrkes».  
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Høringssvar fra 

Øygarden kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

20 000 - 49 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Åse Vik, Ass. kommunedirektør  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Øygarden kommune har ikkje synspunkt utover det som kjem fram av fordelar/moglegheiter i 
rapporten. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Det er liten risiko knytt til at arbeidsgjevaransvaret vert samla for alle som arbeider lokalt, 
risikoen ligg i at arbeidsgjevaransvaret for den kyrkjelege verksemda vert flytta til «regionalt 
nivå» og dermed flyttar vekk frå kommunenivå. Dette vil gi avstand til lokale forhold, og vil 
kunne gå utover det lokale engasjementet og deltakinga, som i neste omgang gir redusert 
tilbod til innbyggjarane, og kan få konsekvensar for kommunen sin finansieringsvilje. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det er viktig at alle sokn i prostiet vert representerte i fellesrådet, men det vil vera ei 
utfordring knytt til tal deltakarar i fellesrådet. Alternativet kan vera at fellesrådet vert 
organisert etter styringsmodellen i kommunane, med eit stort fellesråd(som kommunestyret) 
og eit arbeidsutval med delegert mynde (som formannskapet). Det vil då kvila eit stort ansvar 
for å sikra likskap, føremålstenleg prioritering og lokal forankring for dei som representerer i 
desse organa.Ny struktur vil utfordre soknapå tvers av kommunegrenser til samarbeid og 
kompromissløysingar. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  
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Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Grunngjeving for svar til spørsmål 08: Kommunal representant bør ha stemmerett i saker som 
gjeld økonomiske og strukturelle prioriteringar, men ikkje når det gjeld interne tilhøve i kyrkja, 
som t.d. trusspørsmål og personalpolitikk. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, men begrenset stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunen må vera representert i prostifellesrådet, og det må sikrast gode 
rapporteringsrutinar knytt til tilskot som er gitt frå kommunen. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Vurdering av kvart av dei ulike kriteria under punkt 10:a. Medlemsstorleik: 3b. Geografisk 
storleik: 5c. Identitet/naturleg område: 5d. Antal sokn: 4e. Antal prosti i bispedømmet: 2f. 
Antal kommunar: 5g. Kjente strukturar i kyrkja og samfunnet: 4h. Andresærlege omsyn 
(ivaretaking av samisk kyrkjeliv, storbyane, nyleg samanslåtte kommunar): 5 (nyleg samanslått 
kommune) 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 
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Øygarden kommune viser til at kommunen frå 2020 er samanslått av tre dei tre tidlegare 
kommunane Fjell, Sund og Øygarden, jf pkt h) i spørsmål 10. Dette har medført store 
strukturendringar både for kommunale tenester, men også for kyrkja, der administrasjonane 
er slått saman og alle sokna er innlemma i eit fellesråd. Øygarden kommune er no nest størst i 
Bjørgvin bispedøme. Desse forholda bør tilseia at Øygarden vert eit eige prosti/prostifellesråd. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Interkommunalt samarbeid har alltid ein risiko knytt til at styringslina kan verta fragmentert og 
uklar. I tillegg er geografiske avstandar og omsynet til lokale forhold meir utfordrande å 
ivareta. Ulike kulturar og lokale behov kan koma i interessekonfliktar. På den andre sida kan 
interkommunale samarbeid gi meir robuste og kompetente fagmiljø, og auka kvalitet på 
tenestene. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Øygarden kommune viser til Hovudutvalets rapport Vedlegg 7 «Konsekvensanalyse av 
modeller for ny kirkelig organisering» om kommunen sitt ansvar for å gi tilskot til kyrkja si 
verksemd lokalt, jf Trossamfunnslova. Tilskotet skal sikra at kyrkjebygga vert haldne i 
forsvarleg stand, slik at dei kan nyttast til gudstenester og kyrkjelege handlingar. Tilskotet skal 
også sikra at soknet har tilfredsstillande bemanning som kyrkjetenar, klokkar og 
organist/kantor i kvar kyrkje, og tilstrekkeleg administrativ hjelp. Kommunen sit tilskot vert gitt 
i samråd med budsjettforslag frå sokna/fellesrådet. Dersom prostifellesrådet består av fleire 
kommunar, må desse kommunisera med dei aktuelle kommunane. Både geografisk og med 
tanke på forvaltningsnivå i kyrkja, vil den nye organiseringa kunne føra til auka avstand mellom 
kommunane og prostifellesfellesråda samanlikna med dagens situasjon. Dersom talet 
prostifellesråd aukar, vil dette vera nærare dagens situasjon og den negative verknaden vil 
potensielt reduserast.I kommunane er det politiske prioriteringar og det økonomiske 
handlingsrommet som i tillegg til lovkrav avgjer tildelinga til kyrkja. Med fleire utfordringar for 
kommunane i åra framover, kan det ventast mindre økonomisk handlingsrom og derav 
strammare prioriteringar. Konsekvensen av auka avstand, organisatorisk og geografisk, gir 
risiko for lågare bevillingar, som igjen vil påverka aktiviteten og kvaliteten på kyrkjeleg aktivitet 
og forvaltning av kyrkjebygg i framtida. God relasjon, dialog og samhandling mellom kyrkja og 
kommunen, og kommunen si oppleving av kyrkja som ein relevantaktør i lokalsamfunnet vil 
truleg ha større betydning enn kyrkja sin organisasjonsstruktur.  
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Høringssvar fra 

Åfjord kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

2 000 - 4 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Nidaros 

Ansvarlig innsender:  

Per O. Johansen, Rådmann  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Man oppnår noe fleksibilitet ved å omdisponere ansatte over kommunegrensene. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Store avstander i prostiet gjør at mye arbeidstid går med til reising. For mye turnus er derfor 
ikke hensiktsmessig eller økonomisk. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Det må uansett bli mulighet for lokale tilpasninger utfra avstander økonomi. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

4 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 
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Annet? 

Det bør være tett og god dialog i samarbeidet mellom kirke og kommune, slik at eierskap og 
nærhet til kirkens funksjoner gjøremål opprettholdes. Det er svært viktig å skille mellom 
driftsbudsjett og investeringsbudsjett, og kommunen må sikres stor innflytelse på bruken av 
vedlikeholds- og investeringsmidler på f.eks. kirkebygg i egen kommune. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Det er av stor betydning at den enkelte kommune og lokal kirke har et nært samarbeid, også 
om det blir innført prostifellesråd. Det er viktig at økonomi blir knyttet opp i mot den enkelte 
kommune, ikke minst når det gjelder vedlikeholds- og investeringsmidler når det gjelder kirker 
og gravplasser, slik at man oppnår godt lokalt engasjement og samarbeid. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Veldig relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ingen kommentar 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Fosen prosti har en naturlig geografisk størrelse, og med bakgrunn i en rekke andre 
interkommunale samarbeid på Fosen. Ved større prosti vil nærhet til kirke/menighet blir 
betydelig svekket. Med dette som utgangspunkt vil vi også foreslå Åfjord som et naturlig sete 
for kirkekontor / administrasjon for et slikt prosti. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Fosenkommunene har lang tradisjon for, og driver en rekke interkommunale samarbeid 
sammen. Det gjelder både typiske kommunale stabsfunksjoner som lønn, regnskap, IKT, 
inkasso mv., men også mer operative tjenester som renovasjon, brann og redningstjenesterog 
barnevern.  Fosen har gjennom mange år vært et foregangsområde for interkommunale 
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samarbeid i Norge. I så måte er Fosen et naturlig geografisk område, også for et fremtidig 
prosti. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Ålesund kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

50 000 eller flere innbyggere 

Bispedømme: 

Møre 

Ansvarlig innsender:  

Malin Piegsa, Kommunalsjef  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Der er openberre fordeler ved større einingar, som til dømes profesjonalisering av 
arbeidsoppgåver, fleire heile stillingar og effektivisering av drift og oppgåveløysing. I tillegg 
håpar Ålesund kommune at ved å samla arbeidsgivaransvaret ein plass vil det bidra til klårare 
styringslinjer, eit betre arbeidsmiljø og dermed betre oppgåveløysing lokalt. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Risikoen med at kyrkjelege fellesråd blir erstatta med kommuneoverskridande prostifellesråd 
er at relasjonen mellom kommunen og kyrkja blir svekka. I tillegg vil kommunane kanskje få 
mindre gehør for ønsker og behov innanfor sine kommunegrenser. Prostifellesrådet vil få 
ansvar for eit større område og kommunen blir såleis nøydd å akseptere prostifellesrådet sine 
prioriteringar. Ulik økonomiske prioriteringar frå kommunene i prostiområdet vil kunne gi 
utfordringar i korleis fellesrådet skal disponere inntektene. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Eit viktig tiltak er å legge til rette for at kvar kommune kan ha si representant inn i 
prostifellesrådet. I tillegg til kommunal representasjon i prostifellesrådet vil det òg vere viktig å 
etablere formelle strukturar for direkte dialog mellom kommuneadministrasjon og 
prostifellesråd.I forhold til økonomi er det ein fordel å skille på drift og investeringar i 
kommunen sitt tilskot til kyrkja. Dette inneber at investeringsmidlar kan bli øyremerka prosjekt 
som den enkelte kommune meiner er viktige at kyrkja prioriterer. I ei overgang til eit større 
prosti vil dette bidra til å styrkje kommunane si innflytelse på dei økonomiske 
prioriteringane.På sikt meiner vi likevel at kyrkja bør få tildelt ei ramme i samsvar med tal 
innbyggarar (tilskot i størrelse medtal på innbyggarar i kommunen), og sjølv prioritere mellom 
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drift og investeringar. Dette vil gi prostifellesrådet større handlefridom. Kostnad til drift av 
gravplassar bør vere utanom rammetilskotet, då dette er ei lovfesta oppgåve.Vi føreslår også 
at modellen frå Ålesund kommune, der kyrkja sjølv tar opp lån og får tilskot til finanskostnader 
ved større investeringar, blir vidareført. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke)  

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 3 

Annet? 

5Her vil vi særskilt løfte fram kor viktig kyrkja si rolle som samskapingsaktør er. For å løyse 
framtidige samfunnsutfordringar (som til dømes einsemd, psykisk uhelse og fattigdom) treng 
kyrkja og kommune stå saman. Vi har ikkje nytta heile potensialet i sHer vil vi særskilt løfte 
fram kor viktig kyrkja si rolle som samskapingsaktør er. For å løyse framtidige 
samfunnsutfordringar (som til dømes einsemd, psykisk uhelse og fattigdom) treng kyrkja og 
kommune stå saman. Vi har ikkje nytta heile potensialet i samarbeidet og vi ser at vi med 
fordel kan opprette fleire møteplassar. Våre nettverk med frivillige kan flettast saman og bli 
sterkare.Det er også ønskeleg at kyrkja i større grad synleggjer overfor kommunen kva kyrkja 
betyr som velferdsaktør i lokalsamfunnet. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ja, med full stemmerett.Grenser er stadig under endring og ikkje nødvendigvis eit hinder for 
samarbeid og utvikling. Forholdet mellom kommune og kyrkja er ikkje avhengig av kor 
prostigrensene går. Utvalet peikar sjølv på at finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil 
aukeGrenser er stadig under endring og ikkje nødvendigvis eit hinder for samarbeid og 
utvikling. Forholdet mellom kommune og kyrkja er ikkje avhengig av kor prostigrensene går. 
Utvalet peikar sjølv på at finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil aukei åra 
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framover.Kyrkja den norske bør vektlegge at prostifellesråda skal tiltrekke seg relevant 
kompetanse gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivarar med eit 
utviklande arbeidsmiljø, samtidig som det skal vere høg kostnadseffektiviteti organisasjonen. 
Ålesund kommune har god erfaring med det interkommunale samarbeidet, og meiner at dette 
er nødvendig for å kunne tilby tenester med både god kvalitet og høg kostnadseffektivitet i 
regionen.Prostifellesråda skal vere eit tenesteorgan forkyrkja den norske lokalt. Hovuddelen av 
finansieringa kjem frå kommunane. For å sikre at den lokale forankringa vert verande så sterk 
som mogleg sjølv i tilfelle der rådet dekker mange menigheter og fleire kommunar er det viktig 
at det vert arbeidd godtmed strukturar for å bygge og vedlikehalde relasjonar mellom kyrkja 
og kommune. Styrke lokaldemokratiet ved at organisasjonen sikrar lokalforankring ved større 
samskaping med sokneråda. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Litt relevantAlle omsyn er relevante. Grenser er likevel stadig under endring og ikkje 
nødvendigvis eit hinder for samarbeid og utvikling. Forholdet mellom kommune og kyrkja er 
ikkje avhengig av kor prostigrensene gårAlle omsyn er relevante. Grenser er likevel stadig 
under endring og ikkje nødvendigvis eit hinder for samarbeid og utvikling. Forholdet mellom 
kommune og kyrkja er ikkje avhengig av kor prostigrensene går 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Utvalet peikar sjølv på at finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil auke i åra 
framover.Kyrkja den norske bør vektlegge at prostifellesråda skal tiltrekke seg relevant 
kompetanse gjennom å framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivarar meUtvalet 
peikar sjølv på at finansieringsutfordringane i offentleg sektor vil auke i åra framover.Kyrkja 
den norske bør vektlegge at prostifellesråda skal tiltrekke seg relevant kompetanse gjennom å 
framstå som attraktive og profesjonelle arbeidsgivarar med eit utviklande arbeidsmiljø, 
samtidig som det skal vere høg kostnadseffektivitet i organisasjonen 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ålesund kommune har god erfaring med det interkommunale samarbeidet, og meiner at dette 
er nødvendig for å kunne tilby tenester med både god kvalitet og høg kostnadseffektivitet i 
regionen.Prostifellesråda skal vere eit tenesteorgan for kyrkja den norskeÅlesund kommune 
har god erfaring med det interkommunale samarbeidet, og meiner at dette er nødvendig for å 
kunne tilby tenester med både god kvalitet og høg kostnadseffektivitet i 
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regionen.Prostifellesråda skal vere eit tenesteorgan for kyrkja den norskelokalt. Hovuddelen av 
finansieringa kjem frå kommunane. For å sikre at den lokale forankringa vert verande så sterk 
som mogleg sjølv i tilfelle der rådet dekker mange menigheter og fleire kommunar er det viktig 
at det vert arbeidd godt med strukturar forå bygge og vedlikehalde relasjonar mellom kyrkja 
og kommune. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Ingen kommentarIngen kommentar  
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Høringssvar fra 

Årdal kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 – 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Bjørgvin 

Ansvarlig innsender:  

Laila Røneid, Formannskapssekretær  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Årdal kommune ser positivt på at alle tilsette i kyrkja får felles arbeidsgjevar. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ingen kommentar 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Årdal kommune er uroa over at ei ny organisering vil føre til at spesielt administrative stillingar 
over tid vil bli flytta til ein sentralisert prostiadministrasjon i Sogndal. Det er viktig for Årdal 
kommune at lokale arbeidsplassar blir bevart i vår kommune. Det vil vere viktig for oss at 
kyrkja er til stades med minst like mange arbeidsplassar som tidlegare.Eit tiltak her vil kunne 
vere å heilt bevisst lokalisere dei konkrete personalressursane knytte til prostifellesrådet til ein 
annan lokasjon enn "hovudkontoret" i prostiet, gjerne i Årdal. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke)  
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 

Annet? 

3Ingen kommentarIngen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ja, men begrenset stemmerett.Ein stor del av finansieringa av kyrkja lokalt kjem frå 
kommunane og det vil vere i kommunane si interesse å kunne påverke og ha innsyn i saker 
som har med økonomi, gravplassforvaltning, kulturhistoriske bygg og lokale arbeidsplassar å 
gjere. Årdal kommunEin stor del av finansieringa av kyrkja lokalt kjem frå kommunane og det 
vil vere i kommunane si interesse å kunne påverke og ha innsyn i saker som har med økonomi, 
gravplassforvaltning, kulturhistoriske bygg og lokale arbeidsplassar å gjere. Årdal kommune 
meiner difor at kommunen bør vere representert i eit evt. prostifellesråd med minst 1 
representant, vald av kommunestyret. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Verken ellerSjå vurdering under spm 11.Sjå vurdering under spm 11. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Lokale arbeidsplassarTal kyrkjer, spesielt talet på eldre, kulturhistorisk spesielt verdifulle bygg 
som Årdal kyrkje.Tal gravplassarLokale arbeidsplassarTal kyrkjer, spesielt talet på eldre, 
kulturhistorisk spesielt verdifulle bygg som Årdal kyrkje.Tal gravplassar 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 
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Årdal kommune vil legge stor vekt på at lokale arbeidsplassar minst blir på dagens nivå, dette 
gjeld også administrative stillingar.Årdal kommune vil legge stor vekt på at lokale 
arbeidsplassar minst blir på dagens nivå, dette gjeld også administrative stillingar. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Dersom konklusjonen vidare blir å etablere ny prostistruktur i vårt område, må dei involverte 
kommunane få uttale seg og bli høyrde om den konkrete løysinga som det blir gjort framlegg 
om.Dersom konklusjonen vidare blir å etablere ny prostistruktur i vårt område, må dei 
involverte kommunane få uttale seg og bli høyrde om den konkrete løysinga som det blir gjort 
framlegg om.  
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Høringssvar fra 

Åsnes kommune 

Type høringsinstans: Kommune  

Antall innbyggere i kommunen:  

5 000 - 9 999 innbyggere 

Bispedømme: 

Hamar 

Ansvarlig innsender:  

Rune Sørlie, varaordfører  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En viktig fordel er at det i et prostifellesråd kan være personer med spesiell kompetanse på 
områder som HR, kirkebygg, økonomi, kirkemusikk med flere. Dette vil kunne være med på å 
bedre kvaliteten på arbeidet i fellesrådets regi. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Ulempene ved et slikt stort felleskap er at det blir for stort. Det blir for mange personer å 
forholde seg til. I vårt prosti blir det 20 kirker i 7 kommuner.  Ulempen overgår fordelene. 
Spisskompetansen må kunne skaffes fram ved bedre samarbeid mellom fellesrådene i prostiet. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 

Så lenge utgangspunktet er at et nytt felles organ blir for stort er det vanskelig å se tiltak som 
reduserer de uheldige konsekvensene. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

5 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 4 
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Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 5 

Annet? 

Ingen kommentar 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ja, med full stemmerett 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Kommunene er så forskjellige på mange måter. Det gjelder størrelse i areal, antall kirker og 
antall innbyggere. Det er derfor vanskelig å se hvordan dette kan tas hensyn til i et stort 
prostifellesråd. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Litt relevant 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Det må tas mye hensyn til lokale ønsker. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Lokale synspunkter og ønsker. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Vi har den erfaring at det kan komme mye godt ut av interkommunalt samarbeid, men det har 
en tendens til å koste mye penger. 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 
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Ingen kommentar  
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Høringssvar fra 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Type høringsinstans:  
Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark (regional 
gravplassmyndighet) 

Antall innbyggere i kommunen:  Bispedømme: 

Ansvarlig innsender:  

Per Arne Andreassen, Direktør Justis- og vergemålsavdelingen  

Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet 

4: Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

Når det gjelder utfordingsbildet, er små delte stillinger hos en del lokale gravplassmyndigheter 
en ulempe. Om lokal gravplassmyndighet ligger til et kirkelig fellesråd eller til et større 
prostifellesråd, vil nok i liten grad påvirke relasjonene til Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark i sin rolle som regional gravplassmyndighet og som rådgiver overfor lokale 
gravplassmyndigheter, likevel med det forbehold om at vår rådgivning vil kunne få en annen 
karakter.Større enheter vil øke sannsynligheten for større stillinger dedikert til fagfeltet, noe 
som etter vårt syn vil være en fordel. Større enheter vil også kunne gi et større fagmiljø 
innenfor hver enhet, likevel med det forbehold at lange avstander vil kunne være en 
begrensende faktor. 

5: Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette 
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt? 

En ulempe med større enheter som dekker flere kommuner er at kommunene i større grad vil 
kunne miste eierskap til lokal gravplassforvaltning. I mange kommuner er det en tett og god 
relasjon mellom kommunen og kirkelig fellesråd. Det vil være krevende å opprettholde den 
tette og gode relasjonen med et prostifellesråd som skal være gravplassmyndighet for flere 
kommuner.Etter gravplassloven er den enkelte kommune og dens grenser enheten som 
reguleres. Eksempelvis fastsettes gravplassvedtekter og avgifter forhver kommune, jf. 
henholdsvis første og andre ledd i gravplassloven § 21. At kommunen reguleres, mens 
myndigheten utøves interkommunalt vil kunne være mindre hensiktsmessig isolert sett. 

6: Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere 
kommuneoverskridende prostifellesråd? 
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Det er viktig at et ev. felles kirkelig organ på prostinivå har god oversikt og utad synliggjør 
hvilke ordninger som gjelder innenfor den enkelte kommune.Kommunal representasjon i et 
kommuneoverskridende prostifellesråd i saker som angår finansiering av lokal 
gravplassmyndighet, samt i øvrige saker som angår gravplass, vil kunne redusere uheldige 
konsekvenser.Kommunenes finansiering vil nødvendigvis måtte gå til den del av et ev. 
prostifellesråds kostnader som går med til lokal gravplassforvaltning i egenkommune. En 
kommune må ikke dekke en annen kommunes etterslep, og er en kommune interessert i å 
ruste opp sine gravplasser selv om det nødvendigvis ikke anses mest effektivt samlet sett i 
prostiet, bør det likevel være mulig. God dokumentasjon av hva penger er brukt til er viktig for 
å sikre at penger brukes til det de er bevilget til, noe som må gjelde uavhengig av om det er 
tale utgift til investering eller drift. Budsjettforslaget fra soknet / lokal gravplassmyndighet, ref. 
gravplassloven § 3 andre ledd første setning, må på en god måte definere hva penger skal 
brukes til. 

7: Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune?  

Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse 
med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag 
er det mellom kommunene og fellesrådet.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 

6 

Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.  
(skala: 1 uviktig - 5 viktig, 6 = vet ikke) 6 

Annet? 

Ved å svare noe annet enn "vet ikke" eller "ingen merknad" vil det kunne oppfattes som 
statsforvalteren mener noe om hvordan det kirkelige skal organiseres. Vi fyller derfor bare ut 
tekstfeltene, og svarer ikke ved gradering eller ved å hake av. 

8: Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene? 

Ingen merknad 

9: Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger. Herunder forutsetninger og 
premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et kommuneovergripende organ kan forvalte de 
kommunale tilskuddene til Den norske kirkes virksomhet på en god måte. 

Ved å svare noe annet enn "vet ikke" eller "ingen merknad" vil det kunne oppfattes som 
statsforvalteren mener noe om hvordan det kirkelige skal organiseres. Vi fyller derfor bare ut 
tekstfeltene, og svarer ikke ved gradering eller ved å hake av.Kommunenebør kunne ha en 
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representant som deltar og har stemmerett i saker som angår finansiering av lokal 
gravplassmyndighet, samt i øvrige saker som angår gravplass. En kommunal representant vil 
kunne bidra til å sikre at gravplassmyndigheten utøves likt for alle uavhengig av tro eller 
livssyn. 

Ny prostistruktur 

10: I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på 
ved fastsetting av nye prostigrenser? 

Vet ikke 

Ønsker dere å begrunne svaret over? 

Ved å svare noe annet enn "vet ikke" vil det kunne oppfattes som statsforvalteren mener noe 
om hvordan det kirkelige skal organiseres. Vi fyller derfor bare ut tekstfeltene, og svarer ikke 
ved gradering eller ved å hake av.Når det gjelder inndeling av prostier, vil vi tenke at geografisk 
størrelse og antall kommuner være blant de viktigere hensyn.Det virker administrativt mest 
hensiktsmessig å følge kommunegrensene (kjente strukturer i samfunnet) slik at kommuner 
ikke må forholde seg til flere prostifellesråd når det gjelder gravplass. Dette vil gjelde i 
kommuner med flere prostier, men også om en ser for seg å legge en prostigrense inne i en 
kommune. Det er vanskeligere å sikre like rettigheter for kommunens innbyggere innad i en 
kommune, om det er fleregravplassmyndigheter innad i en kommune. 

11: Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges? 

Med sikte på utøvelse av gravplassmyndigheten, vil antall gravplasser kunne være et hensyn 
som bør tillegges i alle fall en viss vekt. 

12: Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid, særlig når 
det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet som kirken bør ta med seg i 
vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig prostistruktur? 

Ingen kommentar 

Andre innspill 

13: Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her. 

Kommunenes finansiering vil/bør nødvendigvis måtte gå til andel av kostnader som går med til 
lokal gravplassforvaltning i egen kommune. Når man finansierer et interkommunalt organ, kan 
det fra kommunenes side være mer utfordrende å styre økonomien enn deren forholder seg til 
et kirkelig fellesråd som utelukkende dekker egen kommune.Dersom det blir et nytt 
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prostifellesråd, vil det være viktig at administrasjonen organiseres slik at 
gravplassgravplassmyndigheten imøtekommer alle uavhengig av tro og livssyn.  



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/997 - 3 
Saksbehandler Tormod Vik Brede 
Dato 15.11.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
062/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til gnr 1 bnr 38 
 
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen formannskap gir med hjemmel i pbl § 19-1 dispensasjon fra LNF(R)-formålet i forbindelse med 
fradeling av et tilleggsareal på 185 m2 fra gnr. 1 bnr. 9 til gnr. 1 bnr. 38. 
 
Begrunnelse: 
Vilkårene for å gi dispensasjon er til stede. Formålet i arealplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og 
fordelene er større enn ulempene. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Ove Buhaug søker om å fradele et tilleggsareal på ca 185 m2 til gnr. 1 bnr. 38. I kommuneplanens 
arealdel er deler av arealet satt av til LNF(R) og derfor kreves det dispensasjon. Arealet er ubebygd. 
  

 



  
Også deler av den eksisterende eiendommen er satt av til LNF. Dette kan regnes som en feil, fordi 
hele tomten er fradelt til boligformål i 1977, og oppmålt på nytt i 2012 basert på 
skylddelingsforretningen. Det er kun tilleggsarealet som trenger dispensasjon fra KPA. 
  
Vurdering etter plan- og bygningsloven: 
For å gi dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdisponering skal fordelene for fradeling 
være klart større enn ulempene. Formålsbestemmelsen i arealplanen skal ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. 
  
I AR5 er arealet registrert som bebygd/åpen fastmark, og har minimal verdi som beiteareal. En 
eventuell fradeling vil derfor ikke gjøre at dyrkbart areal blir omdisponert. Arealet er lite, og ligger 
tett inntil eksisterende tomt, så som natur- og friluftsområde er dette å regne som ubetydelig. 
  
Grunneier ønsker å bruke dette tilleggsarealet for å få en mer helhetlig tomt, og for å utbedre 
utearealet rundt grillhytta på vestsiden. Dette er ikke grunner som representerer tunge 
samfunnsinteresser. En eventuell etablering av en hage/grøntområde kan være positivt for insekter. 
  
Fjell i dagen uten betydelig vegetasjon er den naturtypen det finnes mest av i kommunen. Det er 
ingen klare ulemper som taler mot å gi dispensasjon. Fordelene ligger hos eieren av tomta, som får 
mer uteareal til privat bruk, uten at det går på bekostning av naturverdier. Fordelene er større enn 
ulempene, men ikke nødvendigvis klart større. Dispensasjon kan gis under tvil. 
  
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml): 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for fradeling og vi anser at tiltaket ikke berører 
naturmangfoldet ved at arealet allerede er bebygd. Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 vurderes i dette 
tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal ivaretas sammen med plan- og 
bygningsloven. Fordi naturmangfoldet ikke berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på 
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
  
Vurdering etter kulturminneloven (kml): 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
  
Høring: 
Statsforvalteren har uttalt at de ikke ønsker å få oversendt dispensasjonssaker for mindre 
tilleggsareal. Saken er derfor ikke sendt på høring. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ikke relevant. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Summen av mange dispensasjoner fra LNF-områder fører til betydelig nedbygning av natur i norge, 
selv om enkeltsakene er små. Det er et politisk mål om å redusere antall dispensasjoner på 
landsbasis. I møte med klimakrisen er bevaring av natur et viktig virkemiddel for å opprettholde 
økosystemtjenester. Om det skal gis dispensasjoner bør det være på områder med lite vegetasjon og 
lavt naturmangfold, slik som her. 
 
Sammendrag: 
Vikårene for å gi dispensasjon er til stede, under tvil. Hele tomten ble fradelt til boligformål i 1977, og 
oppmålt på nytt i 2012 basert på skylddelingsforretningen. Det er kun tilleggsarealet som trenger 



dispensasjon fra KPA. Formålet i arealplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er større enn 
ulempene. 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Søknad om deling av eiendom 
Kart 
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     Bnr.  7 Festenr.

Bniksnavn/adresse:

Sakstype, pbl  §  20-] m, oppretting av Delingi hht. Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19-]:

8  Ny grunneiendom Cl Reguleringsplan D  Plan— og bygningslov

D  Ny anleggseiendom D  Bebyggelsesplan (eldre E Kommuneplan

lovverk
D  Nyttjordsameie ) [l Reguleringsplan

_ a m  Privat forslag
[i Ny testegrunn over 10 ar D  Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

[] .,

E] Arealoverføring Annet:. .ki .) .  .i  ...............

El Sammenslåing (matrikkclforskr.  §  43)

[:J Føring av referanse til eksisterende grense. (matrikkelforskr.  §  44)

[:l Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr.  §  45  (2))

D  Registrering av (ekisterende)uregistren jordsameie (matrikkelforskr.  § 32,ML §§34,  6(særlige grunnerer)

D  Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML  §§34, 6(sa:rlige grunnerer)

D  Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl §  20-lm:

IE Grunneiendom El Anleggseiendom  []  Jordsameie C] Festegrunn  D  Arealoverføring

Må besvares:

A) B  Ønskes gjennomført uten B) D  Ønsker  å  utsette oppmåling C) l] Ønsker etter særlige

ugrunnet opphold. og matrikulering til mnd angitt grunner å gjennomføre

(Kommunens frist er 16 uker etter nedenfor (Kan etter rekvirentens matrikulering, men utsette

pbl-vedtak. §  20-lm  +  event  vinter- ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år fullføring av oppmålings-
forskrift. matrikkel forskriften  § 18.3) faller tillatelsen etter pbl  §  93.h  bort.) forretningen.

(matrikkelforskn'ften  § 25).

Foretrukket mnd el dato for Foretrukket mnd el dato for

forretningen: forretningen: Kommunen fastsetter frist for

fullførin  ,  ikke len er enn 2 år.

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl 20-

lm:

[] Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

C] Grensejustering (matrikkelforskr.  §  34)

D  Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven  §  7, matrikkelforskr.  §  35)

D  Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr.  §  32) (se også felt II)

E] Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr.  §  31) (se også felt II)

C] Annet (angi hjemmel):
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Snesifikasion av narsellterl som søkes opprettet:

Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

før deling journal nr.

1 185

Onnlvsninzer om omsøkt tiltak: bruk. adkomst. vannforsvnine 02 avløp:

Parsellen(e) _ _ . Gnr ar  arJSnr
ska] D  Selvstendrg bruksenhet [] Trlleggsareal til

benyttes

"' D  Bolighus [] Offentlig virksomhet D  Offentlig friluftsområde

D  Fritidshus [l landbruk/Fiske I] Offentlrg veg

D  Industri/Bergverk E] Naturvern El Kommunikasjonsareal/tekn. Anlegg

[l Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant [:l Annet  ...................................

Adkomst
[]  Riks-/fylkesvcg [l Kommunal veg 3 Privat veg

Pb]  å 27—4

Vegloven [] Ny avkjørsel fra offentlig veg [:l Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

§§  40—43

D  Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) [:1 Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges D  Adkomst sikret ifølge

vedlagte dokument

Vann-
forsyning El Offentlig vannverk D  Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pb] % 274 C] Annet"

Avl
øp El Offentlig avløpsanlegg E] Privat enkeltanlegg

Pb] ä  27'2 D  Privat fellesanlegg

[] Utslippstillatelse gitt (vedlegges) D  Søkn. om utslippstillatelse vedlegges l] Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Vedlegg:

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s.  4  eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kan og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse pålerklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser.

urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin

Nr. fra - til Ikke relevant

l]

Å

DDDDDDDD

Side  2  av  4



Andre opplysninger og underskrift(er):

Andre opplysninger
(  kjøper. rettighetshavere av

betydning m.fl.)

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Fakturaadresse:
(Dersom dette er en annen enn

hjemmelshaver):

Nam: P

(; .] ,  \c" “(1/

c77/mwoe4w :1-

bpmt(2/I’Zn7 [Ø 0  [(f (, ft/CD
Underskrift" :

MÅ xz/ 14

Sted:

WM
Navn:

E-post:

Sted:

Navn:?

(i ,”? 4V

E—posl:

Eventuelt  utfyllende merknader:

Dult)" .

/  Wmfz/

Dato:

Ja,/”16014!

(JV

”7278

Postnr:

Underskrlft:

??%9

Tlf:

Sted:

fiat/(K.

Tlf:

Sted:

?ä7y653”
5t“ fff
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PARTSLISTE :

Naboer, rettighetshavere, andre som er parter.

Det må legges ved kart/orienterende skisse og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven

nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart og kvittering for varsel er gitt/sendt

Gnr. Bnr. Fnr. Navn. Adresse.
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Osen kommune   
Vår ref. 21/993 - 2 
Saksbehandler Tormod Vik Brede 
Dato 08.11.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
063/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Gnr 1 bnr 9 - Tilleggsareal til gnr 1 bnr 81 
 
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen formannskap gir med hjemmel i pbl § 19-1 dispensasjon fra LNF(R)-formålet i forbindelse med 
fradeling av et tilleggsareal fra 1/9 til 1/81. 
  
Vilkår:  
Ny grense kan ikke krysse det som er registrert som fulldyrka jord i AR5. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 

  
Vurdering etter plan- og bygningsloven: 
For å gi dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdisponering skal fordelene for fradeling 
være klart større enn ulempene. Formålsbestemmelsen i arealplanen skal ikke bli vesentlig 



tilsidesatt. Det at dette arealet allerede er bebygd spiller en rolle her. Osen kommune mottok 
melding om tiltak for oppføring av garasje 8. september 2004. På søknaden er det ikke krysset av for 
planstatus i området, selv om dette sannsynligvis var LNF også i 2004. Søknaden ble ikke behandlet, 
og det ble sendt et foreløpig svar om at arbeidet kan startes om man ikke hørte noe fra 
bygningsmyndighetene innen 3 uker. Garasjen ble så bygget delvis utenfor egen eiendomgrense og 
utenfor arealet satt av til bolig. Papirene er vedlagt. 
 
I dette tilfellet var arealet tapt som landbruks- og naturareal den gangen byggesaken ikke ble 
behandlet. Tiltakhaver ble da ikke informert om at tiltaket var lovstridig. Det er forståelig at 
grunneier av 1/81 ønsker at garasjen sin skal være på riktig eiendom, men prosessen er uheldig. 
  
Det er grunneiers plikt å vite hvor eiendomsgrensene går før man bygger, og forsikre seg om at det 
bygges innenfor egne eiendomsgrenser . Hovedregelen er at man ikke skal bygge mindre enn 4 meter 
fra eiendomsgrensen. I dette tilfellet det er gjennomført bygging før deling, og det er ikke den 
rekkefølgen byggeprosessen skal følge. Bygging før deling skal i prinsippet ikke være en måte å få 
utvidet areal på, i hvert fall ikke i fremtiden. 
  
I arealressurskartet AR5 er arealet registrert som ''åpen fastmark'' og ''bebygd'', og kommer ikke i 
konflikt med fulldyrka jord om grensen går tett inntil garasjeveggen. Det bør settes som vilkår at 
grensen skal gå så nært veggen som mulig. 
  

 
  
Høring: 
Statsforvalteren har uttalt at de ikke ønsker å få oversendt dispensasjonssaker for mindre 
tilleggsareal. Saken er derfor ikke sendt på høring. 
  
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml): 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for fradeling og vi anser at tiltaket ikke berører 
naturmangfoldet ved at arealet allerede er bebygd. Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 vurderes i dette 
tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal ivaretas sammen med plan- og 
bygningsloven. Fordi naturmangfoldet ikke berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på 
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml): 



Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ikke relevant. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ikke relevant. 
 
Sammendrag: 
I 2004-05 ble det bygd en garasje som krysser både eiendomsgrense og arealformålsgrense. 
Byggesaken ble ikke behandlet. Grunneiere på begge sider ønsker å overføre areal slik at bygningen 
kommer på riktig eiendom. Etter en samlet vurdering finner saksbehandler at dispensasjon kan gis 
med vilkår om at jorda på nord-vestsiden ikke blir en del av eiendommen. 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Søknad om deling av eiendom 
Situasjonskart 
Byggesak fra 2004 
 
 



El 1) Søknad om tiltak; oppretting eller endring

av matrikkelenhet (deling). Pbl  §  20-1 m Q

D  II) Krav om matrikulering av enhet(er) som

gåve? ”i? Journalføring/stempel:

«2:!;

ikke krever behandling etter Pbl  §  20-1 m, ' *”

eller oppmålingsforretning etter Ml  §  33. OSEN KOMMUNE
Ml § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48 Utvikling og Miljø

Kommunehuset ,  ": (
[i III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning 7740 STEINSDALEN 024’ (0,i

Matrikkelloven § 33 ply ,;ng).kotgijmntjimx

Søknaden/rekvisisjonen gjelder:

"”"”w”" "” "WW—'” "a"!” “E"(I "' W "€£$!" '  i ”” ”"" ”MSTQJJMQJ'MW ”"
Eiendom 1

I) Søknad om tiltak
(deling) etter, Pbl  §  20-

lm og matrikulering

etter Ml § 5.

II) Krav om

matrikulering av enheter

som ikke krever

behandling etter Pbl  §

20-1 m, eller

oppmålingsforretning

etter Ml  §  33.

III) Rekvisisjon av

oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Bruksnavn/adre

3M“ (LUV (M  .

Sakstype, pbl  §  20-1 m. oppretting av Deling i hht. Søknad om dispensasjon jf. pbl  §  19-]:

[El Ny grunneiendom [i Reguleringsplan [! Plan— og bygningslov

D  Ny anleggseiendom El Bebyggelsesplan (eldre  B  Kommuneplan

lovverk
[l Nyttjordsameie ) l] Reguleringsplan

_ Ø [i Privat forslag
D  Ny testegrunn over 10 ar [] Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

C]
D  Arealovertønng Annet:  ...........................

El Sammenslåing (matrikkelforskr.  §  43)

El Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr.  §  44)

Cl Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45  (2))

C] Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr.  § 32,ML §§34,  6(særlige grunnerer)

D  Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr.  §  31 ML  §§34,  6(særlige grunnerer)

D  Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl § 20-1m:

N  Grunneiendom El Anleggseiendom Cl Jordsameie El Festegrunn EI Arealoverføring

Må besvares:

A) [1 Ønskes gjennomført uten B) El Ønskerå utsette oppmåling C) [i Ønsker etter særlige

ugrunnet opphold. og matn'kulering til mnd angitt grunner  å  gjennomføre

(Kommunens frist er 16 uker etter nedenfor (Kan etter rekvirentens matrikulering, men utsette

pbl—vedtak, § 20-1m  + event vinter— ønske utsettes i inntil  3  år. Etter  3  år fullføring av oppmålings-
forskrift, matrikkel forskriften  § 18.3) faller  tillatelsen etter pbl  §  93.h  bon.) forretningen.

(matrikkelforskn'ften §  25).

Foretrukket mnd el dato for Foretrukket mnd el dato for

forretningen: forretningen: Kommunen fastsetter frist for

fullførin , ikke len er enn 2 år.

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl 20-

1m:

D  Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr.  §  36)

D  Grensejustering (matrikkelforskr.  §  34)

El Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven  §  7, matrikkelforskr.  §  35)

El Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt H)

[I Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr.  §  31) (se også felt II)

El Annet (angi hjemmel):
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Snesifikasion av narsellt er) som søkes opprettet:

Parsell nr. Areal ca. mZ Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

før deling journal nr.

,.  /90A' j,,(bc ;(

Ollsninger om omsøkt tiltak: bruk. adkomst. vannforsvninz 02 avløp:

.J/ CM,

Parsellen(e) Gnr./Bnr./Fnr./Snr.
skal D  Selvstendig bruksenhet D  Tilleggsureal til

benyttes

"1 El Bolighus El Offentlig virksomhet D  Offentlig friluftsområde

El Fritidshus [l Landbruk/Fiske El Offentlig veg

[l Industri/Bergverk El Naturvern D  Kommunikasjonsareal/tckn. Anlegg

El Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant El Annet  ...................................

Adkomst
D  Riks-lfylkesveg [l Kommunal veg m  Privat veg

Pbl  §  27—4

Vegloven [] Ny avkjørsel fra offentlig veg D  Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

§§  40—43

El Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) Cl Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges D  Adkomst sikret ifølge

vedlagte dokument

Vann-
forsyning [l Offentlig vannverk [i Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pbl  § 27-1 E] Annet"

Avl
øp [:1 Offentlig avløpsanlegg D  Privat enkeltanlegg

Pbl §  27—2 D  Privat fellesanlegg

[:l Utslippstillatelse gitt (vedlegges) El Søkn. om utslippstillatelse vedlegges D  Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Vedlegg:

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s.  4  eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,

urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin

Nr. fra -til Ikke relevant

E]

Å E]

D

I]

[:1

D

El

E]

El
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Andre opplysninger og underskrift(er):

Andre opplysninger
( kjøper. rettighetshavere av

betydning m.fl.)

Hjemmelshaver(e) NWØ / F
<%= ' (up/nu“ UM AI).-

WEWW-uuw 3? ””i"; VX
E—pos

“Oumr da 000” f ,MO

Tlf:

Sted:

Sjt/(f

Tlf'

Sted"

(3309 7353 .

Underskrift Stat Dam: Underskrift['(/(K 17/05” , F f  /
L)" I N', .,0 mpv/ M  16

Hjemmelshaver(e) NNN

Postnr

E—post:

Underskrift Sled: Dam: Underskrift:

Fakturaadresse: N  n, , '  _ '  « ,, '  ,—
(Dersom dette er en annen enn '] L  /  (  [( A; til”/, ".) ("/J .

hjemmelshaver):

(,  I  , ; , ,n :1 Ijosu’u‘: »\
(; [J/J: I, 3; A3111“? /  L ”730 _  1

E—post:

I Eventuelt utfyllende merknader:

Sted. <..

.,) fm 77%; ri.
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PARTSLISTE  :

Naboer, rettighetshavere, andre som er parter.
Det må legges ved kart/orienterende skisse og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven

nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart og kvittering for varsel er gitt/sendt

Gnr. Bnr. Fnr. Navn. Adresse.
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U  l. lU.AU4 I, IUIJI UISKFIII

SITUASJONSKART
Gnr: 1 Bnr:  80 Fnr: 0

Eiendom:
Adresse:

 

Hj. haver/ Fester:

OSEN
KOMMUNE

Dato: 1/10-2021 Sign:

Snr: 0

Målestokk
1:500

 MO/maugvelen

Det tas forbehold om at det kan forekomme  feil  på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m.  som i forbindelse med prosjektering[anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

l.u.,, //l,-4:.,-, A,AI,,_L', ,; ,,lhA,1,,A/..!A1n ..e. es. ,ehnn —IA77—W4/*nå rn-nnnfsrvvvxnnen, ,.,wA AA,—nn AF—VnFnhnl—nnt,.l,Å>F—IAADF r-rnnnnnnru
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Utskriftsdato: 13.06.2007
FULLSTENDIG JOURNAL Side 1

FOR SAKSNUMMER 04/00617

Lnr: 003065/04
Saks nr: 04/00617-001

Reg.dato: 08.09.04
Dok.type: I

Arkivkode: BYGG 1/81
Dok.art: DOK

Navn: John Olav Johansen
Dok.beskr:MELDING OM TIL TAK - BYGGING AV GARASJE

Saksb.: UM/UM/ROSO
Gradering: J

Lnr: 003066/04 Reg.dato:08.09.04 Arkivkode: BYGG 1/81
Saksnr: 04/00617-002 Dok.type: U Dok.art: DOK

Saksb.: OSK/OSK/BRHO
Gradering:

Navn: John Olav Johansen
Dok.beskr:FORELØPIG SVAR - MELDING OM TILTAK- BYGGING AV GARASJE

U



OSEN KOMMUNE
7740 STEINSDALEN

Servicekontoret

Steinsdalen, 08.09.04
John Olav Johansen

7748 SÆTERVIK

Vår ref.
04/00617-002

Deres ref. Arkivkode
BYGG 1/81

Avd/saksb.
OSK/BRHO

FORELØPIG SV AR  -  MELDING OM TILTAK  -  BYGGING A V GARASJE

Viser til melding om tiltak for bygging av garasje mottatt 08.09.04.

Meldingen er oversendt bygningsmyndighetene, som har en behandlingfrist på 3 uker fra
mottatt melding. Hvis du ikke hører noe fra dem innen fristen, kan arbeidet startes.

Faktura på byggesaksgebyr, kr 725,-, blir sendt fra økonomiavdelingen.

Servicekontoret

1 Hog
Britta Hopen

40en re.ice
pkt. w---]

Telefon
72 57 82 00

Telefaks
72578201

Organisasjonsnr Bankkonto E-post
NO 944 350 675 MV A 4360.06.00 I 69 postmottak@osen.kommune.no
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- - ----------------------------..------"'-----------1 Kommune ssaksnr

Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven§§ 81, 85, 86 a

Ste pel

0l/
00l
3

Til kommune:

er}
08010Y

2 0s0

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal NBR nr 5177 med
vedlegg sendes Ill Arbeidstilsynet

[KlNei

Eiendom/
byggested Adresse

TIitakets art
Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjonerog anlegg

[]Mare byggearbeid

Spesifiser kort tiltakets art

391sag-

Forhåndskonferanse er avholdt Dersom ja, vedlegg referat

Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene Vedlegg n
E-

Arealdisponerlng ,--
---- - - - j

n Arealdel av kommuneplan D Reguleringsplan
jl

Sett kryss for

'I Bebyggelsesplan eksisterende plan

Spesifiser nærmere

ReguleringsformålI arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv Tillatt grad av utnytting
Planstatus

Beregningsregler i reguleningsplan

D Prosent bebygd areal (%BYA) 0 Tillatt bruksareal (T-BRA m?)

DProsent tomteutnyttelse (% TU) 0Annet

Oppmålt J I» ITomteareal
tomt

Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse Sum

Antall etasjer (TEK § 4-1) -------------Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5) m? m? m2

Bebyg- Bebygd areal (NS 3940) m? m? m?

gelsen;
'størrelse - Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket

og grad av
utnytting Vis beregning av grad av utnytting
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vars
n- bygningsloven (pbl)

For.
bestem
loven av 1
nabovarsel:

TIitak på eiendommen:
Gnr. Bnr. Feslenr. Seksjons nr.

Adresse

Devarsles herved omat tolgende soknad/melding er sendt tilkommunen:

Tiltak som krever søknad og tlllatelse  etter plan· og bygningsloven,  pbl  $ 93.

Melding om tiltak otter plan og bygningsloven - driftsbygning i landbruket, pbl $81

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven - mindre byggearbeid på boli9eiendom. pbl § 86 a.
Nabo eller gjenboer som har innvendinger mot tiltaket, kan kreve at·meldingen blir behandlet som søknad. Slikt

krav ma veerekommet fram Ulkommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt

Tiltakets art

pbl  $ 93
1 (flere kryss mulig)

Nye bygg og anlegg
 Tilbygg, påbygg, underbygg []Anes Jvw»

Parkeringsplass

Endring av bygg Konstruksjon

Vesentlige terrenginngrep

Fasade Reparasjon Våtrom

Planlagt
bruk/formal

Endring av bruk Bruksendring Vesentlig endring av tidligere drift

Rfving Helo bygg 7Deler av bygg Anlegg

Bygningstekniske
Installasjoner Nyanlegg Endring

Endring av
boligenheter Oppdeling

Reparasjon

Sammenføyning

Innhegnlng, skllt Innhegning Reklame, skilt, innretning e.l.

Eiendomsdeling  .. ) Deling Bortfeste Sammenføyning

Annet
- beskriv

•) Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del-av et større tiltak.

.. ) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Kart- og delingsforretning behandles etterdelingsloven.+,
Hjemmolsinnohaver underskriver som tlltakshaver. ..- ·

Annet,
beskriv

Størrelse ny
bebyggelse

Gesimshøyde Mønehøyde Bruksareal

m?

Søknad om dispensasjon
- pbl § 7 og/eller $ 88

Angi nærmere hvilken regel/plan det søkes dispensasjon fra

Fylles ut ved
søknad om
deling eller
bortfeste

Søknad om dellngstlllatelse
- pbl $ 93, 1. ledd h)

 Søknad om tillatelse tll A feste bort del
av eiendom (mer enn 104r)  -  pbl  $  93,  1.  ledd  h)

Eiendommen skal benyttes til - beskriv

Søknaden/meldingen kan sees på kommunens kontor på adresse:

Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Sted Dato Underskrilt (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

$ oo{hoe.g
NBRnr.5155 6-2001 Nr. 705155  Sam & Stenersen Pr0kom AS, Oslo 6-2001
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SITUASJONSKART
Digitalt raster- og vektorkart
Teknisk etat

Dato: 30/04/04

Målestokk 1: 1000

OSEN KOMMUNE



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/822 - 6 
Saksbehandler Tormod Vik Brede 
Dato 27.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
064/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Gnr 37 bnr 16 - Ytre Skjervøya 4 - Deling av eiendom 
 
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen formannskap avslår søknad om dispensasjon fra LNF(R)-formålet i forbindelse med fradeling av 
et tilleggsareal fra gnr. 37 bnr. 4 til gnr. 37 bnr. 16. 
  
Begrunnelse: 
Fordelene er ikke større enn ulempene, og bestemmelsene i arealplanen blir vesentlig tilsidesatt. 
Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke til stede. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
 
Grunneiere av gnr. 37 bnr. 16 ønsker dispensasjon fra LNF-området i KPA i forbindelse med en 
fradeling av et tilleggsareal. 
  
Saken har vært forelagt Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag til uttalelse.   
 
Trøndelag fylkeskommune har ingen innvendinger. De nevner at bygningen på 37/16 er en SEFRAK-
bygning og at kan knyttes vilkår til et dispensasjonsvedtak om at bolighuset skal vernes gjennom 
bruk. 
  
Statsforvalterens landbruksavdeling har gitt faglig råd om å avslå søknaden. De argumenterer med at 
parkering for ATV og lagring av sand ikke er tunge samfunnsinteresser. 
  
Det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for fradeling av et 
tilleggsareal på 234 m2 fra eiendommen 37/4 i Osen kommune. Tomt med tilleggsareal vil etter 
dette bli 838 m2. Arealet er i flg. Kilden (NIBIO) grunnlendt innmarksbeite, ikke dyrkbart. Søknaden er 
begrunnet med behov for areal til parkering og lagring av sand. Det opplyses om at området ikke skal 
gjerdes inn, og at det derfor fortsatt vil være tilgjengelig for beiting.  
 
Det skal ligge tunge samfunnsinteresser til grunn for omdisponering av landbrukets produksjonsareal. 
Statsforvalteren som landbruksmyndighet er i utgangspunktet kritisk til å ta i bruk beiteareal til andre 
formål. Nasjonale føringer for jordvernet er kraftig skjerpet, sist gjennom oppdatert Nasjonal 
jordvernstrategi, vedtatt av Stortinget i juni 2021. Her går det bl.a. fram at årlig omdisponering av 



dyrka mark skal reduseres fra maksimum 4000 daa pr. år til maksimum 3000 daa pr. år. Som dyrka 
mark regnes fulldyrka mark, overflatedyrka mark og innmarksbeite. Vi har med bakgrunn i dette 
faglig råd om å avslå omsøkte dispensasjon. 
  
Vurdering etter plan- og bygningsloven: 
For å gi dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdisponering skal fordelene for fradeling 
være klart større enn ulempene og formålsbestemmelsen i arealplanen skal ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. Begge vilkårene må oppfylles. Arealet er registrert som grunnlendt innmarksbeite, og har i 
seg selv liten landbruksverdi. Det er likevel av prinsipiell betydning, og det er vanskelig å 
argumentere for at parkering av ATV og lagring av sand er viktigere enn beite. 
  
Arealplanene på Skjervøyene åpner for hyttebebyggelse på områdene uten jord på vestsiden av 
denne parsellen. De eldre husene har sitt eksisterende areal for boligformål, og disse er ofte 
inngjerdet for å holde sauer ute. Det åpnes i utgangspunktet ikke for fradeling av tilleggsareal. Det 
har vært flere oppmålinger av gamle grenser på Skjervøya de siste årene, og de fleste har ønsket seg 
tilleggsareal fordi de gamle tomtene ofte er veldig små. Det har i senere år blitt gitt dispensasjon for 
fradeling av tilleggsarealer fra LNF-områder. Disse områdene har bestått av bart fjell/åpen fastmark, 
og ikke noe som er registrert som beite i AR5. Dette arealet er registrert som innmarksbeite. 
  

 
  
En eventuell dispensasjon vil gi ikke begrense allmenhetens tilgang til strandsonen. Det er en 
eksisterende hustomt på nedsiden, og naustene på sørvestsiden som gjør at strandsonen her 
allerede er tapt som friluftsområde for allmenheten. 
  
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml): 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for fradeling. Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 vurderes i 
dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal ivaretas sammen med plan- og 
bygningsloven. Fordi naturmangfoldet ikke berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på 
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
  
Vurdering etter kulturminneloven (kml): 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. Bygningen på 37/16 er en SEFRAK-bygning. Det har 
ingen betydning i forbindelse med denne dispensasjonen. 



Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
  
Ikke relevant. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
  
Ikke relevant. 
 
Sammendrag: 
Grunneiere søker om dispensasjon for a fradele et areal på 234 m2 fra 37/4 til 37/16. Etter en samlet 
vurdering anses ikke fordelene større enn ulempene. Tomten til gnr. 37 bnr. 16 er liten, og det er 
forståelig at det er ønskelig med tilleggsareal. Dette taler for at dispensasjon innvilges. Samtidig må vi 
vektlegge statsforvalterens faglige råd med utgangspunkt i nasjonale føringer for omdisponering av 
landbrukets produksjonsareal. Det omsøkte arealet er registrert som innmarksbeite.    
 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tilleggsareal til eksisterende boligtomt - 
Ytre Skjervøya 4 - Osen 37/16 
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om deling av eiendom gbnr. 37/16, Ytre Skjervøya 4, Osen 
kommune 
Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
Søknad om oppretting av ny grunneiendom 
 
 



       
       
E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  18.10.2021  2021/9931 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  17.09.2021  21/822 - 3 
   

  
  
  
 
 
  

Osen kommune 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
 
 

  

 

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tilleggsareal til 
eksisterende boligtomt - Ytre Skjervøya 4 - Osen 37/16 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En 
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttalelser oss 
som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og 
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene.  
 
Bakgrunn  
Søknaden gjelder fradeling av tilleggsareal til boligtomt i et område som er avsatt til LNFR.  
 
Dispensasjonsadgangen/vurdering  
Arealdisponering i hovedsak skal skje i henhold til plan. Det skal ikke være kurant å dispensere fra 
plan. Årsaken til dette er at en plan er utarbeidet etter en helhetlig prosess hvor man har vurdert en 
overordnet og langsiktig plan for blant annet bosetting i forhold til infrastruktur og kommunale 
tjenester samt områder bestemt for landbruksvirksomhet.  
Konsekvenser for jordvern er spesielt trukket frem som et område man skal tillegge særlig vekt i en 
dispensasjonsvurdering.  
  
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at dispensasjon for fradeling av eiendom ikke endrer formålet for 
fradelt tilleggsareal. Dette vil i praksis medføre at det må søkes særskilt dispensasjon for alle videre 
tiltak som ikke er i tråd med formålsbestemmelsen LNFR.  
 
 
 
 
 



  Side: 2/2 

Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for fradeling av et 
tilleggsareal på 234 m2 fra eiendommen 37/4 i Osen kommune. Tomt med tilleggsareal vil etter 
dette bli 838 m2. Arealet er i flg. Kilden (NIBIO) grunnlendt innmarksbeite, ikke dyrkbart. Søknaden 
er begrunnet med behov for areal til parkering og lagring av sand. Det opplyses om at området ikke 
skal gjerdes inn, og at det derfor fortsatt vil være tilgjengelig for beiting. 
 
Det skal ligge tunge samfunnsinteresser til grunn for omdisponering av landbrukets 
produksjonsareal. Statsforvalteren som landbruksmyndighet er i utgangspunktet kritisk til å ta i bruk 
beiteareal til andre formål. Nasjonale føringer for jordvernet er kraftig skjerpet, sist gjennom 
oppdatert Nasjonal jordvernstrategi, vedtatt av Stortinget i juni 2021. Her går det bl.a. fram at årlig 
omdisponering av dyrka mark skal reduseres fra maksimum 4000 daa pr. år til maksimum 3000 daa 
pr. år. Som dyrka mark regnes fulldyrka mark, overflatedyrka mark og innmarksbeite. Vi har med 
bakgrunn i dette faglig råd om å avslå omsøkte dispensasjon. 
 
Klima og miljø 
Ingen merknad.  
 
Konklusjon 
 
 
 
Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
Med hilsen 
 
Tor Sæther (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00 
  
 
Reindrift: Risten-Marja Inga – 74 13 80 53 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Statsforvalteren gir faglig råd om å avslå søknaden som omsøkt, se uttalelse over. 



Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal

OSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Vår da to: 01.10.2021  Vår referanse : 202136581-2 Vår saksbehandler :

Deres dat o: 17.09.2021  Deres referanse : 21/ 822-3 Tone Wikst røm

Fylkeskom m unens ut talelse t il søknad om deling av e iendom gbnr.
3 7 / 1 6 , Yt re Skjervøya 4 , Osen kom m une

Viser t il oversendelse den 17.09.21 i forbindelse med deling av eiendom på Ytre
Skjervøya i Osen kom mune.

Arealet som ønskes fradelt er i kom muneplanens arealdel regulert t il LNF. Arealet skal
være et t illeggsareal t il den t ilgrensende eiendomm en gbnr. 37/ 16, som i overordnet
plan er punkt festet som boligform ål. Det er ingen reguler ingsplan for området . Det søkes
ikke om om disponering fra LNF t il bolig, men fradeling v il i praksis m edføre at
t illeggsarealet omdisponeres fra LNFR- formål t il bolig- form ål.

Det søkes samt idig om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, Forbud m ot t ilt ak
m v. langs sj ø og vassdrag.

Om søkte t illeggsareal er på 234 kvm og skal benyt tes t il parker ing og lagring av sand.
Det søkes ikke om oppføring av bygninger på arealet .

Dispensasjon fra kom m uneplanens arealdel
Om søkte areal v il ikke bli benyt tet t il LNFR. Det er et lit e areal, og ligger i t ilknytning t il
eksisterende bolig. Fylkeskom munen har ingen m erknader t il om disponeringen.

Plan- og bygningsloven § 1 - 8 – st randsonen/ vannforvaltning
I 100-m etersbeltet langs sj øen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn t il natur- og
kulturm iljø, fr iluftsliv, landskap og andre allm enne interesser.

Fylkeskomm unen kan ikke se at omsøkte fradeling v il gå vesent lig på bekostning av
særlige hensyn som nevnt ovenfor.

Vi vurderer at t iltaket heller ikke v il føre t il vesent lig dår ligere m iljø i sj øen, j fr .
Vannforskr iften § 4.

N yere t ids kulturm inne
På eiendomm en er det en SEFRAK-regist rert bygning med SEFRAK I D: 1633-0005-020.
Objektnavnet er bolighus Haugli og det skal være fra 1800- tallet , fj erde kvartal.



Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kommunal

202136581-2 side 2 av 2

Vi vurderer at om søkte t ilt ak ikke vil ha negat iv betydning for kulturm innet . Det er
anledning for kom munen å knyt te v ilkår t il dispensasjonsvedtaket om at bolighuset som
bevaringsverdig kulturm inne skal vernes gjennom bruk.

Vi m inner samt idig om den generelle aktsom hets- og meldeplikten et ter § 8 i
kulturm inneloven. Dersom m an i løpet av opparbeidelse av parker ingen eller annet
arbeid t ilknyt tet søknaden oppdager noe som kan være et automat isk fredet kulturm inne
( f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot / kull eller stein), skal arbeidet stanses og
fylkeskom munen varsles.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
seksj onsleder

Tone Wikst røm
Rådgiver

Det te dokumentet er godkjent m ed elektronisk signatur

Saksbehandlere:
Vannforvaltning: I na Cathar ina Storrønning
Nyere t ids kulturm inner: Hauke Haupts

Kopim ottakere:
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
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":”? OSEN KOMMUNE0
Søknad om dispensasjon etter plan- og

bygningsloven

Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom:

B. F. S.?);— nr Lt nr nr

Eiendommens adresse  l,». *‘ . Li

H k '  an &
Tiltakshaver ' Tilt kshavers adresse

:l W: CO Hoé/ Poststed

AW Postnr

.  {fl "tax [1.0 3651 ,

Telefon  ' Epostadresse

Det søkes om dispensasjon fra:

"* Plan- og bygningsloven §  PBL

Forskrifter

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplan/detaljplan

Annet

Det søkes om dispensasjon fra følgende bestemmelse:

PBL Ix?

(”VF i”*FOT Mai (  K  PA

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden  :

Det må redegjøres for:

1. At dispensasjonen ikke føre til at bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, og

2.  Fordeler  og ulemper dispensasjonen medfører

“Cb Bra be AQNflLW

f
(

Søknaden sendes til:

Osen Kommune

Rådhusveien 13

7740  Steinsdalen

postmottak@osen.kommune.no
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Vedlegg til  søknaden:

Nabovarsel

X. Tegninger og situasjonskart

Uttalelse fra andre myndigheter

Annet

Tiltakshavers underskrift:

Sted og dato Tiltakshavers underskrift

i/Ølll POM/[GM ( 50/

Plan- og bygningsloven

Kapittel 19. Dispensasjon

§ 19—1. Søknad om dispensasjon

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21—3. Særskilt varsel

er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når

søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal

få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.

å 19—2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes

vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. ltillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter

en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø,

sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt

statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av

dispensasjonssaker.

§ 19-3.  Midlertidig dispensasjon

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren

uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er

gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand.

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan

kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og

uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.

§  19-4.  Dispensasjonsmyndigheten

Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen.

Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i nærmere angitte deler av

strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for

bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ.



i:] I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring

av matrikkelenhet (deling). Pbl § 20-] m

[:1 H) Krav om matrikulering av  enhet(er) som

ikke krever behandling etter Pbl  §  20-1 m,

eller oppmålingsforretning etter Ml § 33.
Ml § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

D  HI) Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Matrikkelloven  §  33

Joumalførlng/stempel:mv
"to!"

OSEN KOMMUNE '  -
Utvikling og Miljø _

2113s »

 

Kommunehuset

7740  STEINSDALEN

gu \x ,men knnmitme Il—t)

Søknaden/rekvisisjonen gjelder:

Eiendom

I) Søknad om tiltak

(deling) etter, Pbl § 20-
lm og matrikulering

etter Ml § 5.

H) Krav om

matrikulering av enheter

som ikke krever

behandling etter Pb] §

20-1 m, eller

oppmålingsforretning

etter Ml  §  33.

III) Rekvisisjon av

oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Gnr. Festenr. Seksjonsnr.

16

L; 7  ”(fl/2  a
Dellng [ hht.

Bruksnavn/adresse:

VC
Sakstype, pbl § 20-1 m, oppretting av Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19-1:

x  Plan- og bygningslov

M Kommuneplan

y  Ny grunneiendom Cl Reguleringsplan

[l Ny anleggseiendom [1 Bebyggelsesplan (eldre
lovverk

CJ Nyttjordsameie ) Cl Reguleringsplan

U Privat forslag

El
Annel:  ...........................

[:1 Ny festegrunn over 10 år [1 Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

L  !ÅNealoverføn'ng

[] Sammenslåing (matrikkelforskr.  §  43)

D  Føring av referanse til eksisterende grense. (matrikkelforskr. § 44)

D  Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr.  §  45  (2))

D  Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. §  32.ML §§34.  6(særlige grunnerer)

Cl Matrikulering av eksisterende umatn'kulert grunn (matrikkelforskr.  §  31 ML  §§34, 6(sær1ige grunnerer)

[1 Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl § 20-lm:

Cl Grunneiendom  D  Anleggseiendom [] Jordsameie [] Festegrunn Ø Arealoverføring

Må besvares:

A)  B  Ønskæ gjennomført uten B) El Ønskerå utsette oppmåling C) E] Ønsker etter særlige
ugrunnet opphold. og matrikulering til mnd angitt grunner å gjennomføre

(Kommunens frist er 16 uker etter nedenfor (Kan etter rekvirentens -trlkulering, men utsette

pbl-vedtak,  §  20- l m  +  event vinter— ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år fullføring av oppmålings-

forskrift, matrikkel forskriften  §  183) faller  tillatelsen etter pbl  §  93.h  bort.) forretningen.

(matrikkelforskriften §  25).

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

Foretrukket mnd el dato for
forretningen: Kommunen fastsetter frist for

fullføri , ikke le er enn 2 år.

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl 20-

Im:

C] Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

D  Grensejustering (matrikkelforskr.  §  34)

C]  Uteareal  til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr.  §  35)

El Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr.  §  32) (se også felt II)

D  Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

C] Annet (angi hjemmel):
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Smifikasion av narsellter) som søkes opprettet:

Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt

før deling journal nr.
Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

b

SCM Lat/l: l'ø (3‘ , 53

Onnlvsninzer om omsøkt tiltak: bruk. adkomst. vannforsvninz 02 avløn:

Parsellen e Gnr,/Bnr./Fnr./Snr..
skal (  )  [! Selvstendig bruksenhet E  Tilleggsareal til 3  1 l6

benyttes

"1 E] Bolighus [] Offentlig virksomhet D  Offentlig friluftsområde

[:1 Fritidshus D  Landbruk/Fiske D  Offentlig veg

[] Industri/Bergverk [l Naturvern El Kommunikasjonsareal/tekn. Anlegg

El Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant D  Annet  ...................................

Adkomt
C]  Riks—lfylkesveg []  Kommunal veg [J Privat veg

Pbl  §  27—4

Vegloven E] Ny avkjørsel fra offentlig veg Cl Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

§§ 4043

D  Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) [:1 Søknad om avkjømeltillatelse vedlegges [] Adkomst sikret ifølge

vedlagte dokument

Vann- D  . . D  . . . .
forsyning Offentlig vannverk Privat fellesvannverk. Tilknytningstillalelse vedlegges

Pbl  2  -l
å  7 El Annet:

A l B k  '  :v Øp E] Offentlig avløpsanlegg [] Privat enkeltanlegg es nv

Pbl % 27-2 D  Privat fellesanlegg

Cl Utslippstillatelse gitt (vedlegges) D  Søkn. om utslippstillatelse vedlegges Cl Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Vedlegg:

Nr. fra  -  til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s.  4  eller kvitteringsskjema for rekommandert sending) []

Kart og situasjonsplaner El

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart D

Private servitutter []

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter (]

Skjema for krav om sammenslåing l]

Andre avtaler, dokumentasjon El

Andre vedlegg [1

Bekreftelse pålerklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser, [:1
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulen'n
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Andre opplysninger  og underskrift(er):

Andre  opplysninger
(  kjøper, rettighetshavere av

betydning m.fl.)

Hjemmelshaver(e) Nuvni' , _
M (a 13 av A] OL m/  ( t

Adresse: , :., _ Pos’ui

Alltid/Vå  é  (K (, wc 6M. )  322,

E-post:  .  ; fix -.

OL!/16 3011  '  UMLLMCJA
Underskrift Sted: Dato: Underskrift:

i» !?
Stu car/ua" ce A? "2/

Hjemmelshaver(e) ”at!“ '  . A
:~ A/ "

,—  ) Postnr:

%  c - "» bjrll
E-mu- _

OI/Mépb'oc'EDOnL'q-.,
underskrift Sucu. :no:

5  —' mud (% 2/
Underskrift:

C

4956: '
Fakturaadresse:

(Dersom dette er en annen enn

hjemmelshaver): P
oslnr:

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

.., . .  ., ? ,
'Wäxvcwxe @(92Aom er gig/q

”Selttmeléhaær (Aall jllmg ;)ClkcC—Dw

:- ,/./  ,"/7 [774/ an." i  (:4 5/ ét.

L  Øc / X

405‘s” 66
Sted:

bl?" "  "  M

MCW/W 42,35"
Tlf:

:( 19 F2 ,El
Sted:

DLEVM

Q  4+

Tlf:

Sted:
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Osen kommune   
Vår ref. 21/998 - 1 
Saksbehandler Tormod Vik Brede 
Dato 11.11.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
065/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter 
i Osen Kommune 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen formannskap vedtar vedlagte retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag med forskrifter i Osen kommune. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune mottar årlig en rekke søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark, både på 
sommer- og vinterføre. Det er motorferdselloven som er bestemmende for kommunens 
myndighetsutøvelse på området. En svært liten del av saksbehandlingen baseres på skjønnsutøvelse. 
 
Hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtok senest i 2016 retningslinjer for praktisering av 
motorferdselloven med forskrifter (sak 37/16). Disse retningslinjene er ikke senere endret. Det har 
samtidig vært betydelige endringer i lovverket. Retningslinjer er ikke noe «offisielt» dokument innen 
motorferdselslovgivningen. Det må mer ses på som politikernes instruks til administrasjonen for 
hvordan de ønsker at sakene skal behandles. 
 
Sektor UM foreslår endringer retningslinjene i tråd med den endring som har vært gjennomført i 
lovverket. Det er ønskelig at oppdaterte retningslinjer er gjeldende før saksbehandlingen for 
sesongen 2021/2022 begynner (før snøen kommer). 
  
Vurdering: 
Retningslinjene legges frem til vedtak i formannskapet. Hovedutvalg for utvikling og Miljø vedtok sist 
oppdaterte retningslinjer 31. august 2016.   
 
Oppdaterte retningslinjer må sees i sammenheng med Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(LOV-1977-06-10-82) og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR-
1988-05-15-356). Videre foreslås en oppmykning i antall mulige turer i løpet av vinteren, for økt 
fleksibilitet. 
  
Aktuelle endringer:  
Ved forrige gjennomgang av kommunes retningslinjer var hovedregelen at man fikk dispensasjon for 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje mellom bilveg og egen hytte som ligger minst 
2,5 km fra brøytet bilveg, uten mulighet for leiekjøring. Den nye forskriften (§ 5c) fjerner regelen om 



minsteavstand for å få dispensasjon. Dette bør også endres i kommunens egne retningslinjer, slik at 
kurante søknader kan behandles av administrasjonen uten problemer. 
  
Kjøringen er i gjeldende retningslinjer begrenset til fem (5) turer per sesong for de som får 
dispensasjon. Begrensingen har ingen reell betydning, da det er liten grunn til å tro at noen velger å 
droppe hytteturen fordi turene er brukt opp. Ved å øke antall turer slipper vi å gjøre 
hytteentusiastene til regelbrytere. Om antall turer økes til 20 per sesong, får hytteeierne kjøre hver 
helg hele sesongen, om behovet er der. Det er viktig å presisere at snøscooterkjøringen mellom 
bilveg og hytte er ment for utstyr og bagasje, og ikke ren persontransport. Økningen fra 5 til 20 turer 
gjelder også for transport av ved utover transport fra egen eiendom til fast bolig. 
  
I dagens retningslinjer er det krav om at alle som får tillatelse til bruk av motorkjøretøy skal levere 
rapport til Osen kommune innen 15. mai hvert år. Etter lov og forskrift er det ikke nødvendig å 
rapportere kjøringen, så dette kravet kan fjernes, slik at kommunen slipper å ta imot og arkivere 
unødvendige dokumenter. Det er likevel krav om at dispensasjonene skal være kontrollerbare for 
politiet eller statens naturoppsyn, så kravet om at det skal skrives kjørebok i løpet av sesongen kan 
bestå selv om den ikke leveres til kommunen etter endt sesong. 
  
Disse endringene vil i liten grad endre scooteraktiviteten i Osen, men vil gjøre det enklere for 
hytteeiere nært fylkesveien, og for kommunens saksbehandling. Når hytteeiere med hytter som er 
mindre enn 2,5 km fra vinterbrøytet vei vil kunne få dispensasjon for bruk av snøscooter for 5 år av 
gangen, slipper kommunen å behandle søknader om f. eks vedkjøring mellom hytte og fylkesveg 
hvert år. I området Vassdølin/Levatnet behandles det slike søknader årlig. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Tilgjengelighet til private hytter i vinterhalvåret har stor betydning for den delen av befolkningen som 
har det. Terskelen for å dra på hytta senkes betraktelig om snøscooter kan brukes til å frakte bagasje 
og utstyr, også når avstanden er kortere enn 2,5 km. En avstand på 2,5 km kan med gjeldende 
topografi i Osen, være et uoverkommelig hinder for enkelte innbyggere. Tilgang til egen hytte for 
rekreasjon og avkobling er bra for folkehelsen. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ikke relevant. 
  
Saken vurdert etter naturmangfoldsloven: 
Alle søknader om dispensasjon vurderes individuelt etter naturmangfoldsloven.  
 
Sammendrag: 
Foreslåtte endringer i retningslinjene er mer i tråd med gjeldende lovverk, samt representerer en 
oppmykning av praksis mtp. antall turer det er mulig å kjøre i løpet av et år. Kravet om rapportering 
av kjøringen kan fjernes, samtidig som kravet om kjørebok opprettholdes. Dette reduserer 
administrativ oppfølging av kommunen, samtidig som gjeldende lovverk følges.   
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Forslag 2021 - Retningslinjer for praktisering av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med 
forskrifter i Osen kommune 
Nåværende retningslinjer med grønn tekst der det ønskes endringer 
 
 



RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
OG VASSDRAG MED FORSKRIFTER I OSEN KOMMUNE.

Til behandling for Osen Formannskap i møte 24.11.21

I. TILLATELSE MED HJEMMEL DIREKTE I LOVEN ELLER FORSKRIFTEN

Dispensasjonssøknader med formål som nevnt under returneres med beskjed om at denne type 
kjøring er lovlig:

Hele året
 Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i 

lov, 
 Offentlig post- og teletjenester 
 Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og 

reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse 
 Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter 
 Anlegg og drift av offentlige veger og anlegg 
 Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven 
 Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort
 Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste 
 Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi 
 Nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg 

Kun på vinterføre
 Nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) 

som ikke ligger til brøytet bilveg 
 Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 
 Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, 

når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter 
 Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og 

liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon 
 Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 

beltemotorsykkelførere
 Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for 

elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane
 Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen.

Tillatelse til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 
begrenses til en periode på 3 år etter at byggetillatelse er gitt. Er det behov for kjøring i forbindelse 
med bygging etter denne fristen, må det fremmes søknad til kommunen.



II. DISPENSASJON ETTER SØKNAD MED HJEMMEL I FORSKRIFT

Etter skriftlig søknad til kommunen kan det gis tillatelse til bruk av snøscooter for:

 Fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg:
o transport mellom bilveg og hytte, 
o tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
o transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 
o transport av funksjonshemmede, 
o transport av ved, 
o transport etter dispensasjon i samsvar med forskriftens § 6, 
For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning 
skje som leiekjøring. Antall leiekjørere bør begrenses og ha god geografisk spredning. Personer 
som allerede benytter snøscooter i annen næring bør prioriteres. Det er en forutsetning at de 
som gis løyve til å drive leiekjøring tar oppdrag på forespørsel. Den næringsmessige betydning 
for den enkelte skal vektlegges. Frist for å fremme søknad om ervervsmessig kjøring settes til 1. 
nov hvert år, og tillatelsen gjelder for inntil fem år av gangen.

 Funksjonshemmede
Personer som kan dokumentere varig funksjonshemming gis tillatelse uten begrensning av antall 
turer. Legeerklæring kreves som dokumentasjon. Personer som på grunn av alder eller 
midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Tillatelse gis for 
inntil fem år av gangen.

 Eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte fra brøytet bilveg når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring
Hytteeiere skal henvises til leiekjørere der disse er tilgjengelige. 
Dispensasjonen begrenses til 20 turer pr. sesong og gis for inntil fem år av gangen.

 Kjøring i utmarksnæring for fastboende, 
Kjøringen må bære preg av næringsmessig virksomhet. Næringsoppgave kreves framlagt. 
Tillatelse gis for inntil fem år av gangen.

 Transport av ved utover transport fra egen eiendom til fast bolig
Anses som kurant så lenge det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom. Slik tillatelse kan gis for inntil 20 turer i året for 
fem år av gangen.

 Gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av 
pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. 
Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse 
kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom 
kommunen anviser slike. Det kan kun gis tillatelse til en tur av gangen.

 Transport av materiell og utstyr i utmarksnæring (drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av 
naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv.) for 
virksomhet registrert i Enhetsregisteret. 
Persontransport tillates ikke. Samlet årlig omsetning fra utmarksnæring må overstige kr 50 000. 
Realistisk driftsplan må fremlegges. Tillatelse gis for fem år av gangen. Første gang det søkes 
kan det gis midlertidig tillatelse med to års varighet.



 I unntakstilfelle ved særlige behov utover de ovenfor angitte dispensasjonsgrunner kan 
kommunestyret gi dispensasjon. Det skal være en streng vurdering av slike søknader, spesielt 
ved ferdsel på barmark. 

III. SØKNADSPROSEDYRE

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller forskriften, krever dispensasjon fra 
forbudet mot motorferdsel i utmark. Skriftlig, begrunnet søknad om dispensasjoner sendes 
kommunen. Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov 
som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Det benyttes skjema som 
fås ved kommunens servicetorg eller kan hentes ut på kommunens hjemmeside. 

Søkeren må selv innhente grunneiers tillatelse, og denne skal vedlegges søknaden.

For næringskjøring er søknadsfristen 1. november. For annen kjøring gjelder ikke søknadsfrist. 
Søknader som gjelder motorferdsel etter 1. mai gis bare i særlige tilfeller.

Krav til dokumentasjon som må følge søknaden: 
 Ved næringskjøring:

o Kart som viser område som skal dekkes
o Tillatelse fra grunneiere
o Næringsoppgave/driftsplan

 Ved privat kjøring/gruppeturer:
o Kart som viser traseen som skal kjøres
o Tillatelse fra grunneiere

 Ved kjøring for funksjonshemmede må i tillegg legeerklæring fremvises

Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for 
tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år. Vedtaket er et 
enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at 
melding om vedtaket er mottatt.

IV. ANDRE RETNINGSLINJER

Det er ikke tillatt med kjøring i utmarka i Osen kommune i tidsrommet mellom kl. 23.00 til 06.00 
neste dag. Kjøreforbudet i dette tidsrommet gjelder dog ikke i de tilfeller slik aktivitet er hjemlet i 
lov eller forskrift (for eksempel politi, ambulanse, redningstjeneste m.v.)

Under kjøring skal dispensasjonsvedtak fra kommunen, tillatelsen fra grunneier, samt kjørebok 
medbringes og fremvises ved kontroll.



RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV LOV OM MOTORFERDSEL I 
UTMARK OG VASSDRAG MED FORSKRIFTER I OSEN KOMMUNE.

Vedtatt av Hovedutvalg for Utvikling og miljø i møte 31.08.16 som sak 37/16.

I. TILLATELSE MED HJEMMEL DIREKTE I LOVEN ELLER FORSKRIFTEN

Dispensasjonssøknader med formål som nevnt under returneres med beskjed om at denne type 
kjøring er lovlig:

Hele året
 Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med 

hjemmel i lov, 
 Offentlig post- og teletjenester 
 Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- 

og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne 
forbindelse 

 Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter 
 Anlegg og drift av offentlige veger og anlegg 
 Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven 
 Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort
 Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste 
 Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi 
 Nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg 

Kun på vinterføre
 Nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg 
 Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 
 Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 
turistbedrifter 

 Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 
dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon 

 Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 

beltemotorsykkelførere
 Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere 

påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane
 Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av 

kommunen.

Tillatelse til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med 
byggetillatelse begrenses til en periode på 3 år etter at byggetillatelse er gitt. Er det behov for 
kjøring i forbindelse med bygging etter denne fristen, må det fremmes søknad til kommunen.



II. DISPENSASJON ETTER SØKNAD MED HJEMMEL I FORSKRIFT

Etter skriftlig søknad til kommunen kan det gis tillatelse til bruk av snøscooter for:

 Fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg:
o transport mellom bilveg og hytte, 
o tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
o transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 
o transport av funksjonshemmede, 
o transport av ved, 
o transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6, 
For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig 
utstrekning skje som leiekjøring. Antall leiekjørere bør begrenses og ha god geografisk 
spredning. Personer som allerede benytter snøscooter i annen næring bør prioriteres. Det 
er en forutsetning at de som gis løyve til å drive leiekjøring tar oppdrag på forespørsel. 
Den næringsmessige betydning for den enkelte skal vektlegges. Frist for å fremme søknad 
om ervervsmessig kjøring settes til 1. nov hvert år, og tillatelsen gjelder for inntil fem år 
av gangen.

 Funksjonshemmede
Personer som kan dokumentere varig funksjonshemming gis tillatelse uten begrensning av 
antall turer. Legeerklæring kreves som dokumentasjon. Personer som på grunn av alder 
eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. 
Tillatelse gis for inntil fem år av gangen.

 Eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 
2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring
Hytteeiere skal henvises til leiekjørere der disse er tilgjengelige. 
Dispensasjonen begrenses til fem turer pr. sesong og gis for inntil fem år av gangen.

 Kjøring i utmarksnæring for fastboende, 
Kjøringen må bære preg av næringsmessig virksomhet. Næringsoppgave kreves framlagt. 
Tillatelse gis for inntil fem år av gangen.

 Transport av ved utover transport fra egen eiendom til fast bolig
Anses som kurant så lenge det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn 
fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. Slik tillatelse kan gis for inntil fem 
turer i året for fem år av gangen.

 Gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer 
av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. 
Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. 
Tillatelse kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer 
dersom kommunen anviser slike. Det kan kun gis tillatelse til en tur av gangen.

 Transport av materiell og utstyr i utmarksnæring (drift av utleiehytter, næringsmessig 
høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske 
ressurser mv.) for virksomhet registrert i Enhetsregisteret. 
Persontransport tillates ikke. Samlet årlig omsetning fra utmarksnæring må overstige kr 
50 000. Realistisk driftsplan må fremlegges. Tillatelse gis for fem år av gangen. Første 
gang det søkes kan det gis midlertidig tillatelse med to års varighet.



 I unntakstilfelle ved særlige behov utover de ovenfor angitte dispensasjonsgrunner kan 
kommunestyret gi dispensasjon. Det skal være en streng vurdering av slike søknader, 
spesielt ved ferdsel på barmark. 

III. SØKNADSPROSEDYRE

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller forskriften, krever 
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Skriftlig, begrunnet søknad om 
dispensasjoner sendes kommunen. Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det 
må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til 
turkjøring. Det benyttes skjema som fås ved kommunens servicetorg eller kan hentes ut på 
kommunens hjemmeside. 

Søkeren må selv innhente grunneiers tillatelse, og denne skal vedlegges søknaden.

For næringskjøring er søknadsfristen 1. november. For annen kjøring gjelder ikke 
søknadsfrist. Søknader som gjelder motorferdsel etter 1. mai gis bare i særlige tilfeller.

Krav til dokumentasjon som må følge søknaden: 
 Ved næringskjøring:

o Kart som viser område som skal dekkes
o Tillatelse fra grunneiere
o Næringsoppgave/driftsplan

 Ved privat kjøring/gruppeturer:
o Kart som viser traseen som skal kjøres
o Tillatelse fra grunneiere

 Ved kjøring for funksjonshemmede må i tillegg legeerklæring fremvises

Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette 
vilkår for tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år. 
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen 
innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

IV. ANDRE RETNINGSLINJER

Det er ikke tillatt med kjøring i utmarka i Osen kommune i tidsrommet mellom kl. 23.00 til 
06.00 neste dag. Kjøreforbudet i dette tidsrommet gjelder dog ikke i de tilfeller slik aktivitet 
er hjemlet i lov eller forskrift (for eksempel politi, ambulanse, redningstjeneste m.v.)

Under kjøring skal dispensasjonsvedtak fra kommunen, tillatelsen fra grunneier, samt 
kjørebok medbringes og fremvises ved kontroll.

Alle som får tillatelse til bruk av motorkjøretøy, også de som driver leiekjøring, skal sende 
rapport til Osen kommune innen 15.mai hvert år. 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/841 - 2 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 07.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
066/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Søknad om tilskudd for utbetaling av fellingsvederlag for predatorer 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen formannskap viser til søknad fra Osen Utmarksråd og yter et tilskudd på 5 000,- kroner til 
formålet fellingsvederlag for jaktsesongen 2021/2022. 
Tilskuddet belastes kontostreng 14700 - 681 - 3600 overføring til private, Fiske, jakt og viltstell. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen utmarksråd tok i 2019 over ansvaret for å administrere ordningen med skuddpremie, fra Osen 
jeger og fiskeforening. Det har de senere år vært økt etterspørsel på ordningen, og man er allerede 
kjent med at det vil bli søkt om en god del utbetalinger for felling av predatorer i 2021. I den 
forbindelse søker Osen Utmarksråd om tilskudd fra Osen fjellstyre, Namdalseid og Osen beitelag SA, 
samt Osen kommune. 
Det er ikke tillatt å bruke statlige midler eller kommunale viltfondsmidler til denne type tilskudd. 
Vurdering: 
Det er en del restriksjoner angående bruk av midler til formålet. I utgangspunktet stiller både 
statsforvalteren og Miljødirektoratet krav om at det ikke skal utbetales fellingsvederlag for andre 
arter enn de som er jaktbare, eller uønskede. I dette tilfellet er ikke kommunen kjent med at 
ordningen gjelder annet enn jaktbare og/eller uønskede arter, slik at dette ligger til grunn for og 
forutsettes i den videre saksbehandlingen. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken iinehar folkehelseperspektiv, både negativt og positivt. Det negative kan være at det vil være 
mindre mangfold med opplevelser ved bruk av natur, det positive kan være at det øker bestanden av 
"nyttearter", som igjen gir flere mennesker lyst til å bruke naturen i forbindelse med jakt. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv. 
 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 



Søknad om tilskudd for utbetaling av fellingsvederlag for predatorer 
 
 



Osen Utmarksråd

Osen Utmarksråd, 7740 Steinsdalen
Kontaktperson: Trond Åsegg, Åseggseterveien 9, 7740 Steinsdalen, tlf.: 977 47 026 
e-post: trond.aasegg@live.no

Steinsdalen, 16.09.2021

Søknad om tilskudd for utbetaling av fellingsvederlag for predatorer

Osen Utmarksråd fikk i 2019 ansvaret for å administrere ordningen med fellingsvederlag for 
predatorer. 

I den forbindelse søker vi for 2021 tilskudd fra følgende:
 Osen Fjellstyre
 Namdalseid og Osen beitelag SA
 Osen kommune

Vi er kjent med at det er en stor økning i uttaket av predatorer i år, sammenlignet med tidligere 
år.

Eventuelt tilskudd overføres til konto nr.: 4202.11.49211

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen

Rune Strand
Sekretær

Kopi 
Trond Åsegg (Leder)



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/1061 - 2 
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Saksnr. Utvalg Møtedato 
067/21 Formannskap 24.11.2021 
 
 
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapets forslag til budsjett skal i henhold til kommuneloven ligge ute til offentlig 
ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. 
  
Ut fra ovenstående legger rådmannen frem for formannskapet, sitt forslag til budsjett for 
året 2022, samt økonomiplan for årene 2022 – 2025 til behandling. 
  
Ut fra vedlagte oversikter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme 
følgende innstilling til kommunestyret på budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022 – 
2025: 
  
Osen kommunestyre vedtar budsjett for Osen kommune 2022, drift og investering, i henhold 
til kommunelovens kapittel 14. 
  

1. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas slik det fremgår av fremlagte skjema 
«bevilgningsoversikter – drift» og skjema «til fordeling pr enhet». Kroner 
88 410 380,- fordeles til drift og det settes av kr. 10 623 785,- til fond. Budsjettet 
vedtas på ansvarsnivå. 

  
1. Osen kommunestyre vedtar i medhold av kommuneloven § 14 – 15, første ledd 

investeringsbudsjettet for 2021 med låneopptak på totalt kroner 5 564 000 vedtas 
slik det fremgår av framlagte skjema «bevilgningsoversikt investering» og 
«regnskapsoversikt investering». 

  
1. Osen kommune tar ikke opp lån i husbanken til videreformidling (startlån) i 2021.  
  
1. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår i henhold til kommunens 

økonomireglement. 
  
1. Det kommunale skattøret fastsettes til 10,95 % jf. Regjeringens forslag til 

statsbudsjett. Skatteanslaget for 2022 settes til kroner 23 414 000. 
  



1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt §§ 2, 3 og 4 vedtar Osen kommunestyre å 
skrive ut eiendomsskatt i Osen kommune for eiendomsskatteåret 2021. 

1. Eiendomsskatten omfatter faste eiendommer i hele kommunen jf. 
Eigedomsskattelova § 3 første ledd, bokstav a. 

2. Eiendomsskattesatsen er tre promille, jf. Eigedomsskattelova § 11 og 13. 
3. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi, jf. 
Eigedomsskattelova § 11. 

4. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. Eigedomsskattelova § 25. 
  

1. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og over-skattetakstnemnda jf. 
Eigedomsskattelova §§ 8 A-3 andre ledd og 20, og vedtekter for skattetakster, videreføres 
kommunestyrets vedtak i sak 16/14 av 31.03.14, 34/14 av 12.05.14 og 14/16 av 16.03.16, 
samt 74/19 av 27.11.2019 

  
1. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2022 avsettes i kommunens 

disposisjonsfond. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Det vises til vedlagte budsjettkommentarer for budsjett 2022, og kommentarer til 
økonomiplan 2022 – 2025. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Budsjett og økonomiplan har vesentlig innvirkning på befolkningens folkehelse 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har vesentlige moment sett i et klimaperspektiv 
 
Vurdering: 
Rådmannen legger frem budsjett og økonomiplan i samme sak, da disse henger tett 
sammen. Dette anses i tillegg formålstjenlig så lenge man ikke vedtar budsjett og 
økonomiplan til ulike tider i driftsåret. 
  
Rådmannen mener budsjettet inneholder mange viktige tiltak, både innenfor drift og 
investering, selv om også årets budsjett er mindre romslig enn ønskelig. Rådmannen mener 
at Osen kommune har en veldig god og forsvarlig tjenesteproduksjon innenfor budsjettets 
rammer. 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
budsjettkommentarer2022 
Kontrollutvalgets budsjett for 2022 
 
 



BUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022-2025

Rådmannens forslag den 24.11.2021
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1. Innledning
Dokumentet inneholder Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025.  Som vanlig finner 
rådmannen det hensiktsmessig å se på langtidsbudsjett sammen med årsbudsjett, så lenge 
begge behandles i samme møte. Første år i økonomiplan 2022-2025 er dermed identisk med 
budsjett for 2022.

Som i de seneste år legger rådmannen frem budsjettet til vedtak på ansvarsnivå, ut fra 
KOSTRA- rapportering. Dette vil si at budsjett 2022 på kontonivå, kun benyttes i den daglige 
administrative driften i kommunen.

Formålet med budsjett og økonomiplan er å gjennomføre overordna planer som 
kommuneplan, og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon, så langt dette er 
mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at 
Osen kommune leverer tjenester som best mulig samsvarer med statens og innbyggernes 
forventninger.

Mål for virksomheten framgår av økonomiplan, kommuneplan og andre tilknyttede 
styringsdokumenter. Årsbudsjettet omhandler gjennomføring.

Budsjett 2022 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett framlagt den 12. oktober 2021. 
Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2021), prioriteringene som 
kommunestyret la i forrige plan (2021-2024), politiske vedtak i 2021 og statlige føringer for 
kommunens virksomhet. Budsjettet bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til 
statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om 
produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger med hensyn til behov 
på tjenestene.

Budsjettet og økonomiplanen er tilpasset ny politisk organisering, fra konstituering etter 
valget i 2019, med kommunestyre og formannskap. Rådmannens forslag er bygget på en 
budsjettprosess med forslag fra alle enhetene og deres respektive ansvars-kapitler i budsjettet.

Budsjettprosessen
Det er gjennomført møter i formannskapet der deler av budsjettet har vært drøftet. 
Formannskapet fikk rådmannens forslag til behandling 24.11.2021. Det er også gitt 
informasjon om status i budsjettprosessen, og prioriteringer som ligger til grunn underveis i 
prosessen. Innspill til budsjettprosessen er vurdert fortløpende.

Utgangspunkt for budsjettinnspill var som forrige år, at alle enheter fikk i oppdrag å komme 
med forslag til budsjett innenfor samme ramme som 2021-budsjettet. Enhetslederne har hatt 
innflytelse gjennom å lage avdelingenes forslag til budsjett, samt i møter mellom den 
administrative ledelsen og hver enkelt enhetsleder, der hver avdelings budsjett er gjennomgått 
og justert ut fra dialog. Før fremlegging til vedtak i formannskapet er det avholdt møte og 
gjennomgang med de ansattes fagorganisasjoner. Til sist vil enhetslederne ha siste 
gjennomgang etter formannskapets behandling og før endelig vedtak i kommunestyret.

Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet.
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2. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering

Over tid har vi hatt en jevn nedgang i befolkningsutviklingen, med tanke på folketall. 
Dette gir oss mindre økning i rammeoverføringer fra staten, enn ønsket. Nye lovpålagte 
krav til tjenestetilbud, og generell kostnadsøkning innen offentlig sektor, fører over tid til 
en vesentlig økning av kostnader også i Osen kommune. Også det kommende året er 
overføringene mindre enn kostnadsveksten i kommunen. 

Osen har over tid hatt en negativ befolkningsutvikling, og mest bekymringsfullt er det at 
barnetallet i samme periode er synkende. Det fokuset kommunen nå har, med 
tilrettelegging av industriareal og forsterket satsing på næringsarbeid samt bolyst, vil være 
viktig for å påvirke denne trenden i positiv retning.

For å kunne snu barnetallsutviklingen, er det viktig å vise at vi har en god barnehage og 
skole, og at vi har en god kommune å bo i. 

Både barnehage og skole har et stort faglig fokus; vi skal etterleve nasjonale fagplaner 
både i barnehage og skole. Dette innebærer også arbeid med mellommenneskelige forhold 
som skal komme til syne i arbeidet med den faglige delen av Rammeplan og 
Fagfornyelsen i arbeidet inn mot barn og elever. Utviklingsarbeid/forbedringsarbeid i 
barnehage og skole i tråd med Rammeplan og Fagfornyelsen er en pågående prosess som 
aldri slutter. Skolen jobber i tillegg frem mot fådelt ungdomstrinn fra høsten 2022.  

I januar 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Formålet er at barn som trenger det, skal få 
hjelp til rett tid. Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og 
tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Barnevernsreformen er derfor også en 
oppvekstreform. Kommunen får et større ansvar for barnevernet, både faglig og 
økonomisk. Vi jobber for å styrke tidlig innsats og forebygging, basert på barnas og 
familienes behov, og et tverrsektorielt samarbeid er nødvendig for å lykkes med reformen. 

Satsing ved Bygdatunet videreføres, med tilbud inn mot spesielt barnehage og skole. Den 
kommunale stillingen på tunet har kontakt opp mot Museet Midt i tillegg til å drifte tunet.  
Arbeidet med Kulturminneplanen fortsetter. 

Innenfor investeringer legger rådmannen opp til en lav investeringstakt i planperioden. 
Det er fornuftig å holde nivået litt lavt i påvente av resultatet av prosjektering av nytt 
Flerbrukshus. En etablering av dette vil gi økonomiske bindinger i lang tid, som må ses i 
sammenheng med fremtidig tjeneste- og driftsnivå i kommunen.

Osen kommune fattet vedtak om å løse ut opsjonen knyttet til Helseplattformen i april 
2021. For Osen vil dette være det viktigste og mest omfattende omstillingsarbeidet som 
skal gjennomføres.   Kostnadssida ved innføringen ble skissert til ca. 300.000,-/år, men da 
med inn-sparingspotensiale på eksisterende løsninger (lisenser). Dette estimatet er det 
også knyttet noe usikkerhet til.

Riktig og tilstrekkelig kompetanse blant ansatte for å møte fremtidens utfordringer, og 
drifte kommunen på en god måte, vil være sentralt framover. Det ble i 2019 vedtatt 
kompetanseplan for hele kommunen, som så langt har vist seg å være et godt og 
etterrettelig verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. 
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Legeberedskapen vår som består av legevaktstelefon, legevakt og LINA 
(legevaktsamarbeid i Namdalen) medfører økte kostnader i 2022 på grunn av større 
endringer i organisering og kostnadsnivå.

I 2020 ble det satt i gang et lederutviklingsprosjekt finansiert over OU-midler, der alle 
ledernivå i kommunen deltar som et ledd i helhetlig satsning mot framtidige utfordringer 
og arbeid opp mot en sunn og god organisasjons-kultur. Prosjektet har så langt vist seg å 
være både utviklende og «avslørende», og vil fortsette på internt nivå også i 2022. Det vil 
være viktig å bruke dette som grunnlag for videre arbeid innenfor organisasjonsbygging.

Det ble i løpet av 2021 gjennomført oppgraderinger av flere kommunale bygg. Dette 
arbeidet videreføres i 2022. Blant annet skal ventilasjonsanlegg på skolen, i barnehagen 
og på sykeheimen /omsorgsboliger oppgraderes, og skolen skal få et fasadeløft. 

Arbeidet med utbedringer på vann og avløpssiden fortsetter. I 2022 planlegges arbeider 
med vannforsyningen både på Seter, Skjervøya og i Hopen. Ny hovedplan for avløp og 
vannmiljø er under ferdigstillelse, og forventes lagt frem for vedtak 1. kvartal 2022. 
Lovkrav gjør at kommunen må regne med investeringer på avløpssiden de kommende 
årene. En helhetlig investerings-/oppfølgingsplan forventes utarbeidet i 2022  

Riving av eldre teglsteinsbygning på Sandviksberget, fremskynder arbeidet med fremtidig 
utnyttelse av denne tomten. Det søkes å få til en helhetlig løsning hvor reisende med 
Osenfjord ivaretas på en god måte, samtidig som kommunen kan nytte tomten som et ledd 
i videre utvikling av kommunen.  

I løpet av 2021 ble det asfaltert videre et stykke på Hopenveien. Asfaltering av den siste 
strekningen skyves frem i tid. Når det gjelder veier, prioriteres rassikring av, og nytt 
rekkverk på Setransveien.  

I siste vedlegg (3) fremkommer prosjekt som er tatt ut av investeringsplanen fra siste 
budsjett. Disse anbefales avventet til man har fattet beslutning i saken om flerbrukshus 
ved Strand skole. 

Budsjett og økonomiplan inneholder videreføring av generell eiendomsskatt. 
Beskatningen av bolig og fritidsbolig, samt «verker og bruk» foreslås økt til 3 promille. I 
2022 beregnes eiendomsskatten å tilføre brutto i underkant av 3 millioner kroner i 
inntekter (medregnet Sørmarkfjellet med tilhørende linjeføringer). Det ligger ikke inne 
videre økning av inntektene på eiendomsskatt i økonomiplanperioden. 



2.1 § 5 - 4 Bevilgningsoversikter- drift ("tilsvarer"  1A)    
 Justert  

Budsjett Budsjett Regnskap
 Note 2022 2021 2020
Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd  -61 383 500 -61 008 500 -59 956 431
Inntekts- og formuesskatt  -23 414 000 -23 153 000 -21 980 388
Eiendomsskatt  -2 990 000 -1 740 000 -1 720 819
Andre generelle driftsinntekter, inkl konsesjonsavgift  -13 302 500 -270 570 -10 839 343
Sum generelle driftsinntekter  -101 090 000 -86 082 420 -94 496 981
Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto - inklusive avskrivninger 82 366 589 80 082 420 81 441 249
Avskrivninger  7 206 301 7 599 700 7 496 378
Sum netto driftsutgifter  89 572 890 87 682 120 88 937 627

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  -11 517 110 1 560 050 -5 559 354
Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter  -401 670 -153 170 -415 537
Utbytter  -2 047 234 -2 147 234 -1 852 154
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  0 0 0
Renteutgifter  2 040 000 2 236 754 1 967 461
Avdrag på lån  7 631 674 6 270 465 6 861 452
Netto finansutgifter  7 222 770 6 206 815 6 561 222
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter  -7 206 301 -7 601 495 -7 496 379
NETTO DRIFTSRESULTAT  -11 500 641 165 370 -6 494 511
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering  418 534 418 534 4 096 975
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond  458 322 -70 937 -364 589
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond  10 623 785 -512 967 3 905 798
Dekning av tidligere års merforbruk /bruk av tidligere års mindre-forbruk  0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat  11 500 641 -165 370 7 638 184
Fremført til inndekning i senere år 0 -50 000 0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)/resultat  0 0 -125



2.2 § 5 - 4 Bevilgningsoversikt drift - til fordeling pr enhet
 Budsjett til fordeling pr enhet    

Ansvarsområde Regnskap justert Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 Politiske styringsorganer  

Lønn og sosiale kostnader 1 545 908 1 616 246 1 682 309 1 682 309 1 682309 1 682 309
Andre driftsutgifter 1 321 379 1 559 102 1 500 724 1 500 724 1 500724 1 500 724
Inntekter -119 243 -154 037 -204 998 -204 998 -204 998 -204 998
Netto driftsramme 2 748 044 3 021 311 2 978 335 2 978 335 2 978335 2 978 335

1 Administrasjonen
Lønn og sosiale kostnader 5 312 651 7 012 523 7 666 470 7 666 470 7 666470 7 666 470
Andre driftsutgifter 20 462 711 10643 144 11 544 049 11 544 049 1154409 11 544 049
Inntekter -13 194 683 -3 867 463 -4 878 292 -4 878 292 -4878292 -4 878 292
Netto driftsramme 12 580 679 13 788 204 14 332 227 14 332 227 1433227 14 332 227

2 Oppvekst og kultur
Lønn og sosiale kostnader 27 322 865 25 867 202 27 197 145 27 197 145 2719715 27 197 145
Andre driftsutgifter 8 977 635 8 300 089 9 126 289 9 126 289 9 126289 9 126 289
Inntekter -8 209 554 -4 769 009 -5 847 922 -5 847 922 -5847922 -5 847 922
Netto driftsramme 28 090 946 29 398 282 30 475 512 30 475 512 3047552 30 475 512

3 og 4 Helse/sosial
Lønn og sosiale kostnader 4 638 474 5 304 574 5 342 274 5 342 274 5342274 5 342 274
Andre driftsutgifter 7 417 585 5 684 549 5 445 935 5 445 935 5445935 5 445 935
Inntekter -4 955 799 -1 809 215 -1 492 482 -1 492 482 -1492482 -1 492 482
Netto driftsramme 6 581 791 8 384 056 8 585 749 8 585 749 8 585749 8 585 749

 
5 Pleie og omsorg

Lønn og sosiale kostnader 26 383 817 25 340 062 25 330 179 25 330 179 2533019 25 330 179
Andre driftsutgifter 6 518 748 5 003 766 5 468 610 5 468 610 5 468610 5 468 610
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Inntekter -7 558 251 -6 636 429 -7 082 959 -7 082 959 -7082959 -7 082 959
Netto driftsramme 25 344 314 23 707 399 23 715 830 23 715 830 2371580 23715830

 
6 UM  

Lønn og sosiale kostnader 4 969 420 4 574 553 4 964 870 4 964 870 4 964870 4 964 870
Andre driftsutgifter 17 046 401 13 957 134 14 482 940 14 482 940 1448290 14 482 940

Inntekter -12 931 985 -9 871 949 -11 125 083 -11 125 083 -1112503
-11 125 

083
Netto driftsramme 9 083 836 8 859 738 8 322 727 8 322 727 8 322727 8 322 727

 
Netto ansvarsområde 0 – 6 84 429 610 87 158 990 88 410 380 88 410 380 8841038 88 410 380

 
7 Finans

Pensjonsinnskudd KLP/SPK 0 0 0 0 0 0
Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 0 0
Premieavvik -762 -1 084 440 -785 866 -785 866 -785 866 -785 866
Arbeidsgiveravgift av premieavvik -42 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000
Lønnskostnader -87 -1 089 914 -94 954 -94 954 -94 954 -94 954
Gebyrer/kostnader 16 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Gebyrinntekter -54 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000
Div avgiftspliktig salg 0 0 0 0 0 0
Tap på fordringer 0 0 0 0 0 0
Meglerprovisjon 0 0 0 0 0 0
Div andre utgifter/overføring private 91 70 755 70 755 70 755 70 755 70 755
Ref fra staten 0 0 0 0 0 0
Overføringer til staten 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger 0 0 0 0 0 0
Kalkulatoriske renter -366 0 0 0 0 0
Motpost avskrivninger -7 496 379 -7 601 495 -7 206 301 -7 206 301 -7206301 -7 206 301
Sum fordelt til drift 75 730 77 300 896 80 241 014 80 241 014 80241014 80 241 014



2.3 § 5 - 5 Bevilgningsoversikt - Investering

 Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan
 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 
Investering i varige driftsmidler 18 470 9 108 7 000 6 275 1 525 1 425
Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0 0
Investering i aksjer og andeler i selskaper 566 380 419 419 419 419
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0
Avsetninger 0  0 0
Sum investeringsutgifter 19 036 9 488 7 419 6 694 1 944 1 844

  
Inntekter:   
Kompensasjon for merverdiavgift -1 899 -1 898 -1 855 -1 674 -486 -461
Tilskudd fra andre -729 0 0 0 0 0
Salg av varige driftsmidler -1 546 0 0 0 0 0
Salg av finansielle anleggsmidler -50 0 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0
Bruk av lån -14 623 -4 590 -5 564 -5 020 -1 458 -1 383

  
Sum investeringsinntekter -18 847 -6 488 -7 419 -6 694 -1 944 -1 844

Videreutlån   
Videreutlån 237 0 0 0 0 0
Bruk av lån til videreutlån -237 0 0 0 0 0
Avdrag på lån til videreutlån 831 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på videreutlån -568 0 0 0 0 0

  
Netto utgifter viderelån 263 0 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -4 097 -3 000 0 0 0 0
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Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond -52 0 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond -215 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket i 
investeringsregnskapet 3 911 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger -453 -3 000 0 0 0 0

  
Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 0 0 0 0 0 0



2.4 § 5 – 5 Regnskapsoversikt investering

Investeringsprosjekt Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan
 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1380: Oppgradering vannverk 2 289 600 2 250 500
1423: Nytt inv. Sykehjemmet 0 138 0
4015: Oppgr. Kommunehus 0 345 0 500
4030: Trafikksikkerhetstiltak 602 0 0
4038: Strand havn 1 192 427 250
4044: Ny kommunal bil 343 0 0
4056: Utv. Veg 715 – kirka 426 0 0
4067: Parkering skole/barneh 314 0 0
4068: Fiber/mobilprosjekt 27 0 0
4069: Drenering Strand skole 104 287 0
4070: Velferdsteknologi 0 0 0 100 100 100
4072: Solskj. ungd.skole/b.h. 173 0 0
4077: Ny vannledn. Urdskaret 600 0 0
4078: Salg nausttomt Forøya 0 -17 0
4079: Trib./kult.arena Bygdat. 201 0 0
4081: Oppgrad. renseanlegg 209 0 0
4083: Reg.plan Vingsand 218 0 0
4084: EL-ladepkt. Osen 1 331 0 0
4085: Flerbrukshus 85 250 0
4086: syssels.midl.inv. 291 0 0
4087: Mobilm. Inner Kromsfj. 50 0 0
4089: Hovedplan avløp 0 250 100
4090: vannbeh.anlegg bass. 0 119 0
4091: vent.anlegg Skrenten 0 254 0
4092: Scanning eiend.arkiv 0 450 0
4093: Utv.rehab. sykehjem 0 400 0
4094: Ny anl.kai hurtigbåt 0 4 500 1 400
4095: Uteomr. Strand skole 0 301 0
5001: IT- investeringer 448 250 400 400 500 400
5002: Fosen samarb. Inv. 0 317 0 125 125 125
5026: Oppgr. komm. Boliger 0 1 000 1 575 500 500 500
5039: Oppgr. Gamle tr.bolig 0 0 0 1 600
5044: Nytt gjerde Str. Skole 130 0 0
5045: Sykeheim bygg/invent. 0 200 0
5046: Lokaler Fosen vekst 145 0 0
6010: Asfaltering 2653 1 800 0 1 600
6012: egenkap. KLP 0 380 0
6023: Boligbygging 4 695 0
6025: Rehab. vannkummer 0 1 500 0
6026: Hovedplan vann 349 0 0
6027: Grunnarb Hopenvegen 1 227 0 0
6028: Gjerde steinbr. Skjervø 278 0 0
6044: Kjøp av aksjer 0 5 723 0
6045: Salg av fast eiendom -88 -6 485 0
6047: Salg av aksjer 0 -5 723 0
7001: Etableringslån avdrag          0 211 0
          Helseplattformen 0 0 0 300 300 300
          Nødlys/br.varsl. k-hus 0 0 0 250
          Veisikring Setransveien 0 0 1 025
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         Oppgr. avløp Osen 2 000
Sum investeringer inkl. 
mva 18 298 7 477 7 000 6 275 1 525 1 425
Tilskudd til andres inv. kirka 0 0 0 0 0 0
Inv. i aksjer og andeler 566 380 419 419 419 419
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0
Sum bevilgn.oversikt 17 732 7 097 6 581 5 856 1 106 1 006
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3. Planforutsetninger

3.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift
Langtidsbudsjettet 2022 – 2025 er utarbeidet ut fra 2021-kroner. 

Det er innarbeidet en årslønnsvekst fra 2021 til 2022 på 2,5 % med virkningstidspunkt 1. mai. 
Avsetning til dekning av lønnsoppgjør i 2022 utgjør 1,45 mill. kroner. Totalt ca. 60 % av 
kommunens driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter.

Beregnet betalbar pensjonsutgift til KLP i 2022 er 21,00 % mot 23,56 % i 2021 for 
fellesordningen, og det samme for sykepleierordningen. I SPK (Statens Pensjons-Kasse) 
beregnes premien til 15 %, mot 10,5 2021. Avviket (premieavviket) mellom betalbar og 
regnskapsført pensjonskostnad amortiseres til utgiftsføring over 7 år, og beslaglegger 
likviditet (ble frem til 2011 amortisert til utgiftsføring over 15 år).

Pris- og lønnsvekst ut over det budsjetterte forutsettes kompensert i de aktuelle år gjennom 
statsbudsjett og tilsvarende vekst i egne inntekter. 

3.2. Befolkningsutvikling
Tabellen nedenfor viser faktisk utvikling siden 2016 til i dag, samt fremskrevet til 2050 med 
middel nasjonal vekst i framskrivingen.

Faktisk utvikling Fremskrevet 2022-2050
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2050

0-5 år 45 44 41 34 42 44 47 50 45 47 44 40
6-15 år 110 103 111 102 100 92 86 85 85 85 88 83
16-66 år 574 579 553 562 557 534 553 552 543 541 504 461
67-79 år 167 172 183 172 177 182 188 192 197 197 193 169
80-89 år 58 58 58 58 57 56 60 59 67 69 103 111
90 år + 22 22 27 29 15 17 19 16 14 14 15 45
Sum 976 978 963 947 948 925 953 954 954 953 947 909

Ut fra SSB sin befolkningsframskriving, middel nasjonal vekst vil denne være lite sannsynlig 
utvikling for Osen, med tanke på en betydelig befolkningsøkning frem til 2030, og så en 
reduksjon.  Selv med ett fødselsoverskudd med 3 personer i 2020 har Osen opplevd en 
befolkningsreduksjon i 2021 med til sammen 23 personer.   Osen har hatt en reduksjon på 
befolkningen fra 2015 med gjennomsnittlig 1,8% i året.  Hvis denne trenden følges, vil Osen 
ha en befolkningsreduksjon på 14 innbyggere hvert år: 

Oversikten over befolkningen er satt opp i henhold til grupperingene som benyttes i 
kostnadsindeks for tildeling av rammetilskudd. Det er særlig barn i grunnskolealder som gir 
stort utslag på rammetilskuddet, samt avstandstillegget. Ut ifra SSB sin prognose er det liten 
variasjon i barn i skolealder, men en reduksjon i aldersgruppen over 90 år frem til 2030.  Ut 
ifra tallene til SSB kan en si at Osen kommune har en stabil utvikling i rammetilskuddet 
fremover. 
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Gruppen eldre 80-89 år øker ut fra prognosene fra 2024, samtidig som personer i yrkesaktiv 
alder blir vesentlig færre. Dette har betydning både i forhold til rekruttering av arbeidskraft, 
og hvor mange familiemedlemmer som kan yte omsorg for sine eldre. Det vil være viktig å 
fortsette satsingen på styrking av hjemmebasert omsorg, rehabilitering og mestring.

3.3. Økonomiske rammebetingelser

Kommuneoppgjøret fra staten
På landsbasis beregnes de frie inntektene (skatt og rammeoverføring) å utgjøre 72 % av 
kommunenes samlede inntekter (77 % medregnet momskompensasjonsordningen). Det legges 
opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter, beregnet til 1,3 % anslått 
landsgjennomsnittlig mot 3,1 % i 2021 (Solbergregjeringas forslag). Skatt og ramme samlet 
øker 0,7 % fra 2021 til 2022 for Osen sin del. I tillegg har ny regjering i november 2021 
signalisert i underkant av 750 000,- kroner ekstra i revidert budsjett. Dette er i skrivende stund 
ikke ferdig forhandlet. Hvis dette tillegget går gjennom ender overføringene for Osen på en 
vekst på anslag på regnskap 2022 for frie inntekter på 1,148 %. Dette er en reell nedgang i 
økonomisk handlingsrom, da kostnads- og lønnsvekst er høyere enn dette, i samme periode.

Momskompensasjonsordningen
Fra og med 2014 må all momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. Ut fra 
denne regelen tar budsjettet inn over seg at man ikke kan finansiere driftskostnader ved bruk 
av investerings-moms i budsjettåret og økonomiplanperioden. I tillegg kom nye retningslinjer 
ut høsten 2014, der man fastsatte at momskompensasjonen ikke skal tilbakeføres til det 
enkelte prosjekt, men inn på egen konto-funksjon i KOSTRA-regnskapet. Dette er hensyntatt 
i budsjett og økonomiplan.

3.4. Rente og avdragsutgifter
Årlig renteutgift på lån ligger i planperioden på ca. 2,04 mill. årlig. Det legges opp til en 
rimelig stabil renteutvikling, med noe sikkerhetsmargin på flytende rente, ut fra at denne er 
veldig lav per i dag. Avdragsutgiftene er lagt stabilt på vel 7,6 mill. i samme periode. Renter 
og avdrag utgjør samlet i 2022 ca. kr. 9,6 mill. Total brutto lånebelastning ved budsjettstart er 
på vel 105,5 mill. i Osen kommune.

I starten av denne planperioden er ca. 58,5 % av låneporteføljen knyttet til ulike 
fastrenteavtaler i intervallet 1,4 % til 3,67 % mens resten (41,5%) ligger på flytende rente i 
intervallet 0,82 % til 1,77 %. I henhold til kommunens finansreglement skal minimum 1/3 av 
låneporteføljen være knyttet til fastrente, alternativt flytende rente. Per i dag oppfyller man 
dette kravet.

3.5. Eiendomsskatt 
Rådmannen viderefører ut fra kommunestyrets tidligere vedtak, eiendomsskatt i 
økonomiplanen, men med en økning til 3 promille. Dette vil gi vel 2,8 million (netto) i inntekt 
i 2022. For Osen sin del gir investeringsbeslutningen på utbygging av Sørmarkfjellet med 
tilhørende linjeføringer en beregnet økning fra 2022 og fremover. Samtidig gir regjeringens 
vedtak om endring av skattereglene (2019) en reduksjon når det gjelder «maskiner» innenfor 
skatt på verker og bruk, og da kun 70 % av takstgrunnlaget tillates skattlagt, måtte 
bunnfradraget justeres i 2020 for å beholde jevn inntekt. I økonomiplan ligger det inne økning 
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til fast sats på 3 promille på all eiendomsskatt. Alle inntektene fra eiendomsskatt foreslås i 
2022 å gå inn i drift.

4. Økonomisk situasjon og handlingsrom

4.1. Økonomisk utgangspunkt 
Osen kommune har over tid hatt virkninger av negativ befolkningsutvikling, både hva gjelder 
antall innbyggere og demografi. Uten en stabilitet og/ eller vekst i folketallet vil dette gi 
alvorlige konsekvenser innenfor planperioden. Det er derfor viktig å forberede fremtiden ved 
å holde driften på et økonomisk bærekraftig nivå, hvis man skal bestå som egen kommune.
Kommunen har de senere årene klart å holde et veldig stabilt/svakt nedgående antall ansatte 
årsverk. Regnskapsmessig mindre-forbruk og overføringer til havbruksfond i samme periode 
har også bidratt til stabilitet i kommunens økonomiske reserver. Det vises i denne 
sammenheng til tidligere årsmeldinger og budsjett. I samme periode har veksten i 
oppgaveporteføljen fra staten vært større enn veksten i kommunens inntekter. Ut fra dette ser 
man ut av budsjett 2022 at man blir nødt til å bruke inntekter fra havbruksfond (ca. 1 mill.), 
samt øke eiendomsskatten til 3 promille pluss ny inntekt på Sørmarkfjellet (utgjør ca. 1,3 
mill.) for å få budsjettet i havn. Dette betyr at man bør ned på driftsnivået i løpet av 2022 for å 
ha tilstrekkelig reserve for å kunne takle utfordringene i årene som kommer.

Staten følger i stor grad handlingsregelen. Dette krever strukturrasjonalisering og 
effektivisering i offentlig sektor. Osen kommunestyre vedtok i juni 2015, samt ved bekreftelse 
i juni 2016 å bestå som egen kommune, og budsjettet bygger videre på dette. Stortingets siste 
vedtak, med presisering fra Statsforvalteren under kommunereformen, peker på at kommunen 
innen 2025 må velge retning for samarbeid/sammenslåing. Ny regjering som tiltrådte høsten 
2021, gir motsatte signaler, og har så langt sagt at kommunereformen ikke ligger inne i deres 
planer. Det er ikke tatt høyde for endringer angående dette innenfor planperioden. Kommunen 
er medlemmer i Namdal Regionråd og Fosen Regionråd, og budsjettet tar høyde for 
kostnadene ved dette.

Reserverte bevilgninger
Rådmannen har ikke satt av reserverte bevilgninger i 2022, men det ligger inne vel 12,3 mill. 
kroner av inntekter fra havbruksfondet avsatt til fond i regnskapet.

4.2. Oppfylling av økonomiske måltall
Rådmannen mener vi burde søke mot samme mål som ved tidligere budsjett:
1. Netto driftsresultat på minimum 3 %.
2. Brutto lånegjeld inntil 80 % av brutto driftsinntekt
3. Egenfinansiering av investeringer på 25 %.
4. Disposisjonsfond for uforutsette utgifter på 5 % av brutto driftsinntekt.

Mål 1 oppfylles i budsjett. Mål 2 oppfylles i hele planperioden (ca. 74 % per 2021). Mål 3 vil 
ikke nås, da det ikke foreslås bruk av fond på investeringer. Mål 4 oppfylles per i dag, da 
disposisjonsfondet i senere år er tilført havbruksfondsmidler. Ut fra dette ser man at 
«spillerommet» på økonomi innenfor drift er innskrenket, men at fondsreserver likevel 
opprettholder et handlingsrom for kommunen, og totalt sett viser at Osen kommune har en 
sunn økonomiforvaltning.



16

4.3. Forventet netto driftsresultat 

Tall i tusen kroner
2022 2023 2024 2025

Netto driftsresultat -11 500 -1 500 -11 500 -1 500

5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak

5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn 
Tall i tusen kroner (- betyr merinntekt/mindre-utgift)
Tekst 2022 2023 2024 2025
Andel e-skatt til generelle formål -1 486 -1 486 -1 486 -1 486
Økt leieinntekt tjenesteboliger 100 100 100 100
Reduksjon stillinger i oppvekstsektoren -480 -1 060 -1 060 -1 060
Sum tilpasninger drift -1 866 - 2 446 -2 446 -2 446
Ovenstående tabell viser budsjettert inntektspotensial i 2021-kroner, der sum fra starten av 
planperioden videreføres ut perioden.

Planstrategi med forslag til fornying av kommunalt planverk ble vedtatt i kommunestyret i 
2020. Planstrategien tar inn i seg hvilke planer som må fornyes i budsjettåret, og planperioden

5.2. Ramme til tjenestefunksjonene på ansvarsnivå
Dette framgår av skjema bevilgningsoversikt drift, samt vedlegg 2. 

5.3. Regionsamarbeid gjennom Fosen regionråd
Hva angår handlingsplaner for Fosen Interkommunale Politiske Råd (Fosen IKPR), samt de 
ulike samarbeidsløsningene på Fosen, vises det til egne vedtak fra Rådmannsgruppen, samt 
Fosen IKPR.
3 politisk valgte fra hver kommune er representert i Fosen IKPR (fra Osen; Ordfører, 
Varaordfører, samt 1 fra opposisjon), og vedtar budsjett for dette, mens rådmannsgruppen 
vedtar budsjett for samarbeidsordningene. Finansieringsbidraget fra Osen kommune til drift 
av de ulike ordningene er innarbeidet i kommunens budsjett. 
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I tillegg til detaljbudsjettet legges oversikten inn i de to påfølgende tabeller:

Budsjett for samarbeidsordningene på Fosen 2021 og 2022 (kommuneandeler):

Budsjett 2022
Indre
Fosen Ørland Åfjord Osen

Sum
2022  Budsjett 2021 Endring

Øvrige
firma

Bruk av
fond

Fosen Lønn Åfjord 1 875 530 1 672 770 1 064 490 405 520  5 018 310  4 799 000 219 310 50 690 0

Fosen Regnskap Ørland 2 163 000 2 307 000 1 442 000 469 000  6 381 000  6 542 000 -161 000 828 000 0

Agresso - kostnader Ørland 641 000 430 000 336 000 233 000  1 640 000  1 603 000 37 000 0 0

Fosen Inkasso
Indre
Fosen 891 662 1 063 136 617 305 205 768  2 777 872  2 872 000 -94 128 651 599 -306 000

Fosen Barnevern
Indre
Fosen 10 441 521 10 796 426 3 993 916 768 137  26 000 000  19 755 000 6 245 000 0 0

Fosen Sak/Arkiv
Indre
Fosen 668 270 686 994 368 297 192 438  1 915 998  1 408 000 507 998 0 0

Profil 146 000 146 000 124 000 50 000  466 000 445 000 21 000 0 0

Fosen GIS
Indre
Fosen 336 000 338 000 217 000 150 000  1 041 000 999 000 42 000 0 0

Fosen IKT/Utvikling
Indre
Fosen 5 664 813 5 063 709 2 862 137 973 781  14 564 440  14 564 000 440 408 731 0

22 827 796 22 504 035 11 025 145 3 447 644  59 804 620  52 987 000 6 817 620 1 530 289 -306 000
Sum 2022

Investeringer
Fosen Regnskap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosen IKT -
Investeringer

Indre
Fosen 650 475 561 187 306 011 69 135  1 586 808  1 468 000 118 808 54 648 0

5.4. Regionsamarbeid på helsesektoren
Osen foretok i 2010/2011 et strategisk valg angående samarbeid på helsesektoren, og la opp
til et samarbeid med kommunene nord for oss; Midtre Namdal samkommune (nå Namsos og
Overhalla kommuner) og Flatanger kommune, blant annet ut fra avstand til legevakt og
lokalsykehus. Tjenestesamarbeidet omfatter legevakt på ettermiddag, kveld og natt,
kommuneoverlege, miljøretta helsevern, øyeblikkelig hjelp døgntilbud mv.

I 2017 ble det etablert et felles helseledernettverk for Namdalskommunene, inklusive Bindal
og Osen kommuner.
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Kommunestyret fattet i 2018 vedtak om å innlede forhandlinger med Namdal Rehabilitering 
om å gå inn på eiersida sammen med de øvrige kommunene i Namdalen. Avtale om eierskap 
ble gjennomført i 2020 og kostnadene er tatt inn i budsjettet for 2022. 

5.5. Nærings- og samfunnsutvikling
Fra høsten 2017 ble næringsarbeidet lagt inn i landbruksrådgiver-stillingen. Budsjettet legger 
opp til fortsettelse med 50 % stillingsandel prioritert til næringsarbeid. 
Fra 2020 er Osen kommune medeier, sammen med Åfjord kommune, i Nord Fosen Utvikling 
AS. Selskapet er opprettet som utviklingsaktør i forbindelse med omstillingsstatus som er 
tildelt gamle Roan kommune, samt Osen fra sommeren 2020. Osen kommune gikk i 2020 inn 
med 500 000,- kroner i prosjektet, samt 1 mill. per år frem til og med 2025. Disse midlene 
finansieres ved bruk av penger fra kommunens «havbruksfond». I tillegg til Osen så bidrar 
Åfjord kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten inn i selskapet. Det legges opp til et 
nært samarbeid mellom selskapet og kommunens næringsrådgiver på prosjekt innenfor Osen 
kommunes grenser.

Tilgjengelige midler over næringsfond bestod opprinnelig av de årlige overføringene fra 
fylkeskommunen, samt tilbakebetalte midler fra bedrifter som er innvilget lån, i tillegg til 
avsatte midler fra mindre-forbruk over kommunens driftsbudsjett. Fra 2018 har ikke 
Næringsfond I fått tilført midler fra fylkeskommunen, og fondet er tømt og i realiteten 
avviklet. Næringsfond II innehar en del midler, avsatt fra kommunen selv, og vil 
opprettholdes i fortsatt drift. Det legges opp til videreføring av to årlige søknadsomganger på 
fondet, med åpning for hastebehandling utenfor hoved-tildelingene.

Osen kommune ble ved avviklingen av Famulus, ansvarlig for drift og vedlikehold av 
næringseiendommer over eget driftsbudsjett. Kostnader ved næringseiendommer forutsettes 
inndekket ved leieinntekter. Vi har i dag har stabile leieforhold med årlige inntekter som er 
større enn faste utgifter. 

Budsjettet tar høyde for videre deltagelse i «Næringsalliansen på Fosen» også i 2022, og 
kontingenten på vel 140 000 dekkes inn ved bruk av næringsfondsmidler.

Via innmeldingen i Namdal Regionråd, vedtok kommunestyret deltagelse i et felles 
næringsfond som Namdal Regionråds medlemmer ellers har forpliktet seg til. Øvrige 
kommuner setter av en viss andel av inntektene fra eierskapet i Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk. Osen kommune har bestemt å bruke av sine avkastninger i Trønder-Energi 
til det samme. Andelen inn i fondet tilsvarer Flatanger kommunes andel. Bruk av 
kraftfondsmidler til tiltaket er vedtatt av alle kommuner i Namdal regionråd. Budsjett for 
2022 tar høyde for dette, ved å bruke fra kommunens avkastning fra Trønder Energi til 
formålet.

5.6. Boligpolitikk og bomiljø
Kommunen har totalt 52 boliger/leiligheter til utleie. Dette er et høyt antall sammenlignet med 
mange andre kommuner. Av disse 52 boligene er 33 omsorgsboliger av ulik type. Kommunen 
har god spredning i kommunale boliger, både når det gjelder boligtype og beliggenhet. 
Husleiesatsene i kommunale boliger økes i takt med konsumprisindeks. I tillegg kommer reell 
økning av kommunale avgifter. Kommunen har innført tidsbegrensede husleiekontrakter i en 
del boliger, i et forsøk på å legge til rette for økt gjennomstrømming. 
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Det gjenstår oppussing av 2 boenheter i gamle trygdeboligen (ved kirka) Disse er ikke 
prioritert før i 2023, da man akkurat nå er inne i en roligere periode hva angår etterspørsel av 
denne type enheter. I tillegg må man konkludere om eventuell endring fra 2 til 1 større 
leilighet på disse.

Det er god tilgang på kommunale boligtomter og regulerte tomteareal i privat regi, noe som 
gir gode muligheter for boligbygging for de som ønsker det. 

Kommunen har per november 2021 ca. kr 1,5 mill. i tilgjengelige startlånsmidler, noe som 
tilsier midler til om lag 3 søknader om toppfinansiering. Det anbefales ikke å søke Husbanken 
om ytterligere midler for 2022. 

Per november har kommunen kr. 100 000 i tilskudd til tilpasning disponibelt, og det anbefales 
derfor ikke å tilføre ytterligere midler til dette (kommunene må nå avsette slike midler av eget 
budsjett i motsetning til tidligere, da man kunne søke statlige midler til tiltaket). En satsing på 
at folk skal bo lengst mulig hjemme bør følges av muligheter for å tilrettelegge boligene for å 
gjøre det mulig å bo hjemme på tross av funksjonsnedsettelser. 

Mål for boligarbeidet i 2021: 
- God oversikt over tilstanden og behov for vedlikehold i kommunale boliger
- Effektivt og godt samarbeid i organisasjonen om boligforvaltningen
- Bidra til informasjon om og bruk av Husbankens virkemidler

5.7 Folkehelse
Kommunens ansvar for folkehelsa er forankret i folkehelseloven, og legger ansvaret til 
kommunen som sådan. Folkehelsearbeidet skal være langsiktig og systematisk. Kommunen 
skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen, og forhold som påvirker denne. 
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. 

Folkehelsearbeidet i Osen er organisert gjennom en tverrsektoriell folkehelsegruppe, med 
helsesøster, psykiatrisk koordinator, rådgiver kultur og fritid, fagsykepleier hjemmesykepleie, 
rådgiver landbruk og næring, samt sektorlederne for oppvekst og helse. Dette gir et godt 
grunnlag for felles ansvar og arbeid med folkehelse. 

Sentralt i folkehelsearbeidet er at det skal være systematisk og faktabasert, og man bør sette 
evaluer-bare mål. Både fysisk og psykisk helse bør prioriteres innen folkehelsearbeid, noe 
Osen kommune har fokus på i sitt arbeid. Det er også utarbeidet utfordringsbilder for 
kommunen, som gir et godt utgangspunkt for å arbeide systematisk med folkehelse. 

I 2021 har Folkehelsegruppas hovedsatsing vært gjennomføring av tur-konkurransen 
Trimpoeng, og videre planlegging av «Livet – en dans på roser?», vårt «prosjekt» som det 
jobbes med innenfor Program for Folkehelse, med støtte fra Fylkeskommunen og RKBU 
((Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Midt Norge) 
Folkehelseplanen er nå lagt inn i kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet. Denne planen 
blir lagt frem for kommunestyret før årsslutt 2021.  Handlingsplanen evalueres og evt 
revideres årlig. 
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Mål for folkehelsearbeidet 2022: 
- Prosjekter og satsinger beskrevet i handlingsplan for folkehelse 2022 gjennomføres
- Samarbeider med Fylkeskommune og RKBU i arbeidet med Livsmestring som fag.  
- Kommunen får økonomisk støtte til gjennomføring av Program for folkehelse
- Tiltak i folkehelsearbeidet skal være evaluerbare, og ha Mangfold som overordnet 

fokus

5.8. Bærekraftig utvikling og miljø
Kommunestyret vedtok klima- og energiplan høsten 2019. Det er installert 
varmestyringssystem ved kommunehuset, sykehjemmet, Skrenten og Strand barne- og 
ungdomsskole, samt Havgløtt barnehage. I tillegg har man installert bio- anlegg til 
oppvarming ved skolen og barnehagen som erstatter oljefyringen. Etter oppgradering av 
varmesystem og en pellets-silo i tillegg til den gamle, virker systemet vesentlig bedre enn 
tidligere. Nytt ventilasjonssystem ved Skrenten og oppgradering av anlegget i bassenget er 
utført siste år.

I 2020 ble det, i tråd med klima- og energiplan investert i el-ladepunkter ved kommunehuset 
og skole/barnehage på Strand. I tillegg ble det etablert hurtigladepunkt ved Auto`n. Disse 
hadde sitt første hele bruks-år i 2021, og budsjettet tar høyde for at dette blir et nulloppgjør 
med hverken over- eller underskudd på året. Ut over dette innehar ikke budsjettet for 
kommende år særlige tiltak fra klima- og energiplan, men det forutsettes at enkeltsaker kan 
tas inn gjennom året, der det faller naturlig.

5.9. Politikk og administrasjon
Osen kommune vil, både på politisk og administrativt nivå måtte prioritere og tilpasse 
virksomheten til økonomiske rammer fremover. For en liten kommune vil dette kreve en 
streng prioritering og oppfølging på hva både økonomiske og menneskelige ressurser 
prioriteres brukt til. Tilskudd til politiske organisasjoner er for 2022 lagt på samme nivå som i 
de foregående år.

Budsjett for 2022 tar inn over seg noe reduksjon på personalsiden ved naturlig avgang, mens 
økonomiplanen tar høyde for ytterligere reduksjon i 2023. Dette gjelder reduksjon i skolene 
og barnehagen. I tillegg tar økonomiplanen inn over seg utfasing av flyktningetjenesten. 
Budsjett for 2022 tar inn noe budsjettmessig flytting av deler av stillinger mellom ulike 
budsjettansvar.

Administrativ organisering og organisasjonsmessige tiltak
Det er viktig med stadig fokus på organisering av tjenesteproduksjonen, og dette kan gjennom 
året virke inn på fremlagte budsjett. Eventuelle endringer vil her følge ordinære prosesser med 
involvering av både politisk nivå og fagforeningene.
 
Ungdommenes stemme er en viktig ressurs å ivareta inn i utformingen av framtida, og det 
anses derfor viktig å få ungdomsrådet til å fungere på en god måte. Ny kommunelov gir i 
tillegg føringer om at det skal opprettes et organ for de unge. Arbeidet med dette ble forsøkt 
påstartet, men er fortsatt ikke godt nok oppbygd til å sikre at ungdommen når inn i 
kommunestyret med sin stemme. Det er et mål å få dette til å fungere i løpet av 2022. Per nå 
arbeides det med å få en god struktur på at elevrådet ved skolen kan ivareta rollen, og da med 
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rektor som bindeledd. Budsjettet inneholder ikke utgifter ved dette, da man fortsatt er ukjent 
med hvilke kostnader dette vil avstedkomme.

Lederutviklingsprosjekt
Sommeren 2020 ble det igangsatt et lederutviklingsprosjekt med alle ledernivå i kommunen 
involvert. I tillegg til selve lederutviklingen ble det foretatt kulturkartlegging og arbeid med 
organisasjonskultur blant alle ansatte. Prosjektet ble finansiert av OU-midler gjennom KS, 
samt en kommunal egenandel. Hovedprosjektet ble avsluttet i 2021, men internt 
oppfølgingsarbeid vil gå videre også i 2022. Budsjettet forutsetter at dette ikke har kostnader 
ut over egen innsats.

5.10. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter
Det er avsatt midler til lønnsoppgjør i 2022. I tillegg er det tatt inn pliktig finansiering av 
egenkapitalinnskudd i KLP.

Arbeidsmiljø
Osen kommune er en IA-bedrift. Det arbeides aktivt med dette, vi har de 2 siste årene hatt 
mindre kontakt og møtevirksomhet med IA- kontakten fra NAV arbeidslivssenter. I 2020 ble 
det, etter felles anbudsrunde i Fosen-kommunene, inngått ny avtale om bedriftshelsetjeneste 
med firmaet Bedico. Det skal avholdes møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU) der begge 
eksterne parter også kan delta. AMU er administrativt representert på arbeidsgiversiden, i 
tillegg til at fagorganisasjonene er representert i utvalget, sammen med hovedverneombud. 
AMU har fokus på kursing av nye medlemmer ved behov. Dette foregår oftest i samarbeid 
med Åfjord kommune. AMU skal ha jevnlige møter gjennom året.

Mål for organisasjonsutvikling 2022:
- Det er et mål at alle ansatte skal trives på jobb, og ha gode arbeidsforhold. Det ble 

gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017 og 2018 med fokus på arbeidsmiljø, 
ledelse, informasjon og den enkelte ansattes medvirkning, selvstendighet og 
medbestemmelse. I 2020 og 2021er det gjennomført et lederutviklingsprosjekt med 
fokus på organisasjonskultur. Arbeid med arbeidsmiljøet vil videreføres i 2022, 
innenfor hele organisasjonen.

- Arbeidet med å lage en kompetanseplan for de ulike enheter, med samordning på 
kommune-nivå er sluttført i 2019, og politisk vedtatt. Det er et mål å finne frem til 
«riktige» ansatte til å ta kompetanseheving i de respektive fag. Dette arbeidet 
videreføres også i 2022. 

IKT
Osen har gjennom fellesløsninger innført mange nettbaserte tjenester. I tillegg vil flere større 
implementeringer innenfor helseområdet kreve ressurser i årene som kommer. Dette er i første 
rekke helseplattformen, og videreføring av VINA. For å stå rustet til fremtidens utfordringer 
er det viktig å være med i disse løpene.
Det går en god del lokal ressurs til arbeid med ITK. I første rekke gjelder dette oppsett av 
maskinvare, og fysiske tilrettelegginger innenfor faget, ovenfor den enkelte bruker, samt 
kontakt opp mot Fosen IKT. Det foreslås avsatt kr 400.000,- til investering på data i 2022.  
Dette inneholder ordinært påkrevd utskiftingsbehov på datasiden.
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Personalområdet
Det er vedtatt å ha 3 lærlingeplasser. Alle disse er ved pleie- og omsorgsavdelingen, i pleien. 
Økonomisk er bruk av lærlinger et budsjettmessig pluss i året.

Kompetanseutvikling og rekruttering
Det ble vedtatt i siste planstrategi, at det skal lages en felles plan for kompetanseutvikling og 
rekruttering. Dette arbeidet ble fullført i 2019, inneholdende felles kompetanseplan for hele 
kommunen, med sektorspesifikke deler.

Mål for kompetanseutvikling og rekruttering 2022: 
- Osen kommune skal legge til rette for kompetanseutvikling for å være en attraktiv 

arbeidsplass for sine ansatte
- Kommunen skal være tydelig på hvilke behov arbeidsgiver ser framover når det 

gjelder kompetanse, slik at det blir forutsigbart for ansatte hvilke videreutdanninger og 
kurs det legges til rette for.

- Det er et mål å videreføre påstartet kulturkartlegging med oppfølging av de enheter der 
det er behov for dette.

Sykefravær
På sykmeldingssiden har kommunen hatt stabilitet og delvis nedgang de siste år. Tallene for 
2021 viser at kommunen antagelig vil øke, og ligge like over sin egendefinerte målsetting 
(under 6 %) hva angår langtidsfravær (en del økning relatert til Kovid-19). Kommunen har et 
etablert system på nærværsarbeid og tilrettelegging. Sykefraværsutviklingen følges 
kontinuerlig med rapporter fra agresso og NAV. Sykefravær refereres som faste saker både i 
arbeidsmiljøutvalget, og administrasjons-utvalgets møter, på detaljnivå, samt til formannskap 
og kommunestyre ved tertialrapportering.

Mål for sykefravær 2022:
- Langtidsfraværet skal ikke være på mer enn 6 prosent
- Økt nærvær: Jobbe med tiltak for langtidssykemeldte og tidlig dialog med den 

sykmeldte for å bidra til økt nærvær og tilhørighet på arbeidsplassen, som for 
eksempel: justere arbeidsfordeling, tilby nye eller midlertidige oppgaver, skape kultur 
som preges av trygghet, ambisjoner og vilje til samarbeid i tilretteleggings-fasen.

- Økt bruk av graderte sykmeldinger og fokus på mulighetene på arbeidsplassen for 
gradering.

- Øke kompetansen til ledere med oppfølgingsansvar.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og miljørettet helsevern (MHV)
Bedriftshelsetjenesten er utvidet til å omfatte alle ansatte i kommunen. Ny avtale med 
bedriftshelsetjeneste er inngått fra og med 2020.

Kommunen har ikke frikjøpsordning på hovedverneombud, men arbeidet må utføres inne 
mellom andre daglige gjøremål. Dette legger noen begrensninger på det arbeidet 
verneombudet kan rekke over. Rapporter fra blant annet vernerunder vil danne grunnlag for 
prioriteringer i budsjett for inventar, utstyr og andre tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.
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5.11. Kultur og fritid
Osen kommune er fortsatt en del av samarbeidet innenfor kultursektoren (herunder også 
kulturskole) i Ytre/Midtre Namdal. Foreløpig er det kulturskolesamarbeidet som er mest 
aktivt. Vi deltar også i kulturnettverk i tråd med vedtak gjort av rådmannsgruppa i Namdalen, 
hvor personer med ansvar for kulturområdet i kommunene deltar. I 2021 har det vært lite 
aktivitet i kulturnettverket, mens kulturskolenettverket har avholdt digitale møter i tillegg til 
ett fysisk møte. Samarbeidet i kulturnettverket videreføres i 2022. 

Rammen for kultur er ganske lik rammen i 2021. Tilskudd i forbindelse med kino i 
Steinsdalen er opprettholdt. Kulturprisen er beholdt på samme nivå og form som i 2021. 
Kulturtiltak for barn og unge prioriteres fortsatt gjennom Ung Kultur Møtes (UKM), 
kulturskolen og ungdomsklubben. UKM ble ikke avholdt lokalt i 2021, men når samfunnet nå 
er åpnet, vil dette komme i gang igjen. 

Gratis halleie til lokale lag og foreninger videreføres, og i tillegg får lag og 
organisasjoner/foreninger nå tilbud om å bruke Tilskuddsportalen for å søke om midler. 
administrative ressurs til å hjelpe lag og foreninger til å finne finansieringskilder 
opprettholdes. 
Den kulturelle skolesekken (DKS) kommer tilbake i normal drift, slik at elevene og skolene 
gjennom ordningen får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for 
profesjonelt kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og 
vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og 
kulturarv. Det legges en lokal plan for DKS.
Dersom et Flerbrukshus realiseres vil man kunne gi gode forhold for de som kommer med 
forestillinger, samtidig som det vil forenkle planlegging og forarbeid for skolen og elevene 
om de får en arena med eget amfi, og som ikke benyttes som gymsal i tillegg.
Eldresenter og pleie- og omsorg er viktige medspillere i forbindelse med Den Kulturelle 
spaserstokken, DKSS, og vil fortsatt, sammen for rådet for eldre og funksjonshemmede, bli 
tatt med i drøfting rundt de tilbudene som kommer. 

Råd for eldre og funksjonshemmede er en viktig aktør og samarbeidspart i forhold til 
kulturelle aktiviteter for den godt voksne del av befolkningen. Rådet har hatt god aktivitet 
gjennom 2021, og er en viktig samarbeidspartner i forbindelse med DKSS. 

Osen Bygdatun
Budsjettet for Bygdatunet ligger på samme nivå som budsjett 2021. Den kommunale 
stillingen ved Bygdatunet videreføres i 50%.  Aktiviteten ved Bygdatunet tas opp igjen nå når 
samfunnet er åpnet. Samarbeidet med Museet Midt videreføres, noe som er til stor nytte for 
oss. 

1. Kartlegging og katalogisering i nasjonalt register av mottatte gjenstander ved tunet
2. Vedlikeholdsplan for tunets bygningsmasse
3. Tilrettelegging for aktivitet, og kontakt og planlegger for barnehagenes og skolenes 

økte bruk av tunet i læringsøyemed.
4. Organisering med utleie og turistbesøk ved bruk av arena og Bygdatunets lokaler.   

Lønnsmidler ligger inne i driftsbudsjettet for 2021, mens vedlikeholdsutgifter ligger i 
investeringsbudsjett. Det jobbes også med søknader for å få eksterne midler til forskjellige 
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tiltak det jobbes med på Bygdatunet. Det er ønskelig at Amfiet som ligger på Bygdatunet skal 
være med å gi mer liv og aktivitet på stedet. 

 
Ungdommens hus – Osen ungdomsklubb
Ungdomsklubben har vært en viktig og prioritert satsing for kommunestyret. 
Ungdomsklubben gjennomfører sine aktiviteter rundt om i kommunen. Utgifter til 
reisekostnader har vært veldig lave over de siste årene, og er derfor tatt noe ned i budsjett 
2022. Rådmannen opprettholder midler til båtskyssen fra Seter da det fortsatt bor barn/unge 
der som kan benytte seg av tilbudet. Dersom det blir bygd et Flerbrukshus vil ungdommene 
kunne få et mere forutsigbart og godt tilbud. 

Kulturskolen
Osen kulturskole har i 2021/2022 noe lavere elevtall blant de elevene som går ukentlig 
sammenlignet med forrige år, men det legges opp til flere typer samlingsbasert tilbud, og vår 
første erfaring med dette var at det var stor oppslutning. Det er kun en av de ansatte som har 
en kombinertstilling kulturskole/skole. Tallene for 2021/2022 er 13 elever fordelt på 15 
plasser og instrumentopplæring og sangundervisning, og alle elevene er i grunnskolealder. Vi 
gir i år tilbud i dans, men dette er gitt i perioder. Tilbudet gis av Trine Onsøien som jobber 
ved Ørland kulturskole. Elevene har fått sine fagønsker oppfylt. 

Budsjettet til kulturskolen varierer fra år til år, basert på etterspørsel, men vi ønsker flere 
elever inn i kulturskolen, og gir derfor flere typer samlingsbaserte tilbud dette året. En 
attraktiv kulturskole vil være med å understøtte arbeidet med bolyst og blilyst. 

Bibliotek
Det er et mål å ha et godt og variert tilbud med fokus på leseglede og leselyst. Dette skal i 
første rekke skje gjennom samarbeid med grunnskole og barnehage, samt opplyse den 
oppvoksende generasjon om «bøkenes verden» for derigjennom å fremme leselyst. Målet er å 
øke både antall utlån og antallet lånere ved biblioteket. Siden vi både i 2020 og 2021 har hatt 
restriksjoner pga covid, er det vanskelig å anslå besøk og utlån ved biblioteket. 

Lånere i Osen har fortsatt mulighet til å benytte seg av fjernlånsordninga. Dette kan f.eks. føre 
til at vi har ikke alle bøkene tilgjengelig på eget bibliotek, men likevel tilgjengelig for 
låntaker. Servicenivået på biblioteket vårt er stort, og det er viktig at vi jobber for at utlån og 
besøksfrekvensen øker igjen. Samtidig er det viktig at vi jobber med utvikling også innenfor 
biblioteket, slik at det kan møte de behovene som befolkningen har innenfor det som er 
naturlig for et moderne bibliotek. Biblioteket er tiltenkt en sentral plass i et eventuelt nytt 
flerbrukshus.

Kultur og fritid
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har vært oppe til revidering og ute til høring. 
Den inneholder blant annet kommunens idretts-/folkehelse- og friluftspolitikk med nærmere 
beskrivelse av satsingsområder på idrett og fysisk aktivitet, prioriterte målgrupper, prioriterte 
anleggstyper, samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, satsing på friluftsaktiviteter, 
Osen som folkehelsekommune, kartlegging og verdsetting av friluftsområder mm. 
Idrettsplanens handlingsprogram behandles og rulleres årlig. I tillegg ligger Folkehelseplanen 
inne som en egen del av denne planen. Handlingsprogrammet for Folkehelseplanen skal også 
evalueres og revideres årlig. 
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Kulturminner
Osen har en stor mengde kulturminner. Målsettingen er å klare å vedlikeholde de fornminner 
kommunen har forpliktelser for, gjennom samarbeid med fylkeskommunen. I tillegg vil det 
være viktig å lage formidlinger/framstillinger av våre kulturminner fra både nær og fjern 
fortid. Dette for å sikre ivaretakelse for kommende generasjoner. Stornaustet er i bruk som 
inspirasjonskilde til å skape arenaer for å formidle historien vår til barn og elever i barnehage, 
skole og voksenopplæring. Vi er i gang med arbeidet med kommunens egen Kulturminneplan, 
og med oss som støttespillere i dette arbeidet har vi Museet Midt. Kulturminneplanen er 
vedtatt å skal være en del av kommunedelplanen. Osen kommune inngikk i 2021 intensjons-
avtale med Trøndelag fylkeskommune, sammen med kommunene Indre Fosen og Melhus om 
prosjektet «Bergkunstreisen i Trøndelag». Dette er et prosjekt som kommer i gang i 2022 og 
har fokus på ivaretakelse og fremvisning av bergkunst i Trøndelag. I Osen omfatter dette 
helleristningene på Strand.

Flerbrukshus
Arbeidsgruppa for Flerbrukshuset er ferdig med sin oppgave. Tegningene som først ble 
fremlagt er blitt endret en del bl.a. pga brannsikkerhet. Kommunestyret ønsket et forslag med 
kostnadsberegning til junimøtet, men dette var ikke ferdig. Det er gjort flere forsøk fra 
kommunen sin side for å få fortgang i prosessen. Kostanden på et Flerbrukshus, og hva 
kommunen kan få i eksterne midler er fortsatt ikke klart, noe som gjør at det heller ikke er 
klart hvorvidt det vil bli bygd. Det er viktig at vi kan gi ungdommene spesielt og 
befolkningen generelt arenaer hvor de kan få gode opplevelser, sosial tilhørighet og mulighet 
til utvikling. En slik kommunal satsing vil kunne understøtte bolyst og blilyst her i Osen, noe 
som kan påvirke folketallsutviklingen. 

5.12. Grunnskole og SFO  
Elevtallet i skolen er en viktig parameter for utviklingen i kommunen. Vi har en negativ 
elevtallsutvikling over tid, og dette gjør det viktig for oss å vise at vi har en god skole og en 
god kommune å bo i. 

Fagfornyelsen var gjeldende fra august 2021, og skolen forholder seg til denne. Perioden med 
Veilederkorpset ble avsluttet våren 2021, men vi har fortsatt en del etterarbeid som pågår. 
IKT-satsing fortsetter, og forberedelse/planlegging av arbeid frem mot fådelt skole også på 
ungdomstrinnet er i gang, og planlagt fullstendig gjennomført fra høsten 2022. 

Vi har valgt å legge fram en del KOSTRA-tall fra 2020, som indikatorer på kostnadene i 
skolen. Vi sammenligner oss med nabokommunen Flatanger og kommunegruppe 15 (vi 
endret kommunegruppe januar 2021), altså kommuner med like forutsetninger som oss, samt 
vårt fylke og tall fra vår egen kommune 2019. 

Osen
2019

Osen 
2020

Kom.
gr.15

Trønd. Flatanger

Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct 23,4 20,7 19,9 22,9 16,8
Netto grunnskolesektoren pr. elev 197 220 195 554 194 970 118 056 187 977
Andel elever som får spes.uv. 9,3 13,3 10,1 7,9 9,1
Årstimer til spes.uv. (pr elev m/spes.uv.) 163,6 87,1 188,9 141,8 135,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. 8,9 10,4 9,3 15,8 10,7
Brutto driftsutgifter SFO pr bruker 29 411 28 301 35 805 30 291 32 978
Andel elever i SFO 54,8 50,0 41,2 55,8 48,7
Andel elever som får skoleskyss, pct 63,9 71,1 46,7 26,3 38,6
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Vi ser at Osen kommune nå har gått noe ned igjen i forhold til netto driftsutgifter til skole fra, 
23,4% i 2019 til 20,7% i 2020. Netto kostnad pr elev ligger på 195 554, en nedgang på drøyt 
1500 pr elev fra 2019. Andelen elever som får spesialundervisning er gått en del opp, men 
årstimetallet pr elev med spesialundervisning er halvert. Elever med spesialundervisning har 
færre timer enn tidligere, men vi kan ikke lese ut av tabellen om økning i andelen er endret på 
grunn av endring i elevtallet eller om det er flere som får spes.ped.undervisning. Den 
gjennomsnittlige gruppestørrelsen er gått noe opp, noe som også gjør at summen pr elev er 
gått noe ned. Kostnader rundt SFO, og andel elever i SFO er gått noe ned, mens andel elever 
med skoleskyss er gått opp. 

Kostnadsutviklingen i Osen fra 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct 23,4 22,8 23,1 23,4 20,7
Netto driftsutg. grunnskolesektoren pr. elev 166 151 168 028 186 392 197 220 195 553
Andel elever som får spes.und.v. 14,0 7,4 6,9 9,3 13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. 8,1 9,9 9,9 8,9 10,4
Brutto driftsutgifter pr. bruker SFO 27 903 20 570 21 706 29 411 28 301
Andel elever i SFO 47,4 61,5 50,0 54,8 50,0
Andel elever som får skoleskyss, pct 52,3 56,5 61,8 63,9 71,1

Det er vanskelig å si eksakt hvor kostnadsnivået i skolen skal ligge. Vi kan aldri komme på et 
landsgjennomsnitt av elevkostnadene siden vi har en liten skole med et elevtall som er lavt 
sammenlignet med mange skoler i landet. Sammenlignet med kommunegruppe 15, ligger vi 
høyere på noen områder, mens vi ligger lavere på andre området. Det samme ser vi når vi 
sammenligner oss med Flatanger kommune. Vi har nå en større andel elever med skoleskyss 
enn vi har hatt de siste fem årene.

Elevtall 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Strand 90 90 90 83 82 75
Seter 12 9 0 0 0 0

Antall elever er noe lavere enn i 2020, og nedleggelse av Seter skole gjorde ikke at elevtallet 
ved Strand skole fikk en økning. Samtidig ser vi at elevtallet synker fremover. Et synkende 
elevtall gjør at prisen pr elev går opp. 

PP-tjenesten
Tjenesten drives fortsatt sammen med Åfjord, og vår påvirkning går gjennom styret der vi er 
representert. Både barnehage og skole har god kontakt med PPT.  Budsjett for PPT beholdes 
uendret. 

Leksehjelp
Det gis leksehjelptilbud ved skolen, jfr. Forskrift til Opplæringsloven. 

Skolefritidsordning
Skolefritidsordninga skal være et godt tilbud både for elevene, og på bakgrunn av dette et 
tilbud som foresatte ønsker å bruke for sine barn. Målsettingen er å opprettholde og 
videreutvikle et godt tilbud ved Strand skole, og høsten 2021 kom det en egen Rammeplan for 
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SFO.  Vi opprettholder fulltids SFO ved Strand skole, og det skal være et samarbeid med 
Havgløtt barnehage for å opprettholde et godt tilbud i feriene uten store ekstra kostnader. 

Bassengdrift
Bassengdriften videreføres på samme nivå som i budsjettåret 2021. Etter åpning av samfunnet 
er det nå mulig å holde åpent på kveldstid igjen. Varmebadinga i samarbeid med Nord-fosen 
Revmatikerforening videreføres. Dette tilbudet er viktig både for våre egne innbyggere, samt 
innbyggere fra nabokommunen nye Åfjord som fortsatt ikke har eget basseng. 

5.13. Barnehager
Barnetallet i barnehagen er for tiden positivt, selv om det ikke tyder på at vi greier å snu 
barnetallsutviklingen over tid. Det er viktig for oss å vise at vi har en god barnehage, og er en 
god kommune å bo i. Skal vi kunne snu barnetallsutviklingen slik at vi får en god økning, må 
barnehagen sammen med resten av kommunen være med å understøtte arbeidet med bolyst og 
blilyst. Det å vise at vi har en god barnehage for barn og ansatte, er en viktig del av dette 
arbeidet. Barnehagen er innenfor den sentralt gitte bemanningsnormen og pedagognormen. 
Kommunens vedtatte åpningstid krever et minimum av bemanning uavhengig av antall barn, 
og sommeråpen barnehage er også et kostbart tilbud for barnehageeier. 

Utviklingsarbeid i barnehagen har fokus på Rammeplanen. Det å jobbe med utviklingsarbeid i 
barnehagen må enten foregå på ettermiddag/kveld, eller i løpet av dagen ved at man «overtar» 
hverandre sine grupper en stund i løpet av dagen. 
Utvikling i ledergruppen er også en del av dette arbeidet; styrke lederne slik at de er godt 
rustet til å lede arbeidet med Rammeplanen på avdelingene på en planmessig måte. Dette skal 
lede til at vi ser arbeidet med Rammeplanen i dagliglivet inn mot barnegruppene. Barnehagen 
er forpliktet til å arbeide etter Barnehageloven og Rammeplanen. Rammeplanen har også 
fokus på respekt, mangfold og likeverd, noe som understøtter arbeidet med Visjon og 
videreføring av dette arbeidet inn i hverdagen.

Sammenligning – netto driftsutgifter pr. innbygger 1 -5 år, barnehage
2016 2017 2018 2019 2020

Osen 179 486 227 727 245 111 184 941 182 500
Flatanger 170 098 157 255 188 283
Kostragruppe 5 147 787 156 842 171 197 187 076* 193 989**
Sør - Trøndelag 142 565 150 342 157 853 168 844*** 172 415***
* Kostragruppe 6 ** Kostragruppe 15 *** Trøndelag

Sammenligning – antall barn korrigert for alder pr. årsverk til grunnbemanning i alle 
barnehager. (Voksentetthet sett i forhold til bemanningsnorm; over og under 3 år)

2016 2017 2018 2019 2020
Osen 4,3 3,5 3,6 4,6 4,1
Flatanger 4,4 4,4 4,9
Kostragruppe 5 5,2 5,2 4,9 4,6* 4,4**
Sør Trøndelag 6,1 6,1 5,8 5,7*** 5,6***
* Kommunegruppe 6 ** Kostragruppe 15 *** Trøndelag

Vi ser at vi ligger noe under antall barn pr årsverk enn de vi sammenligner oss med. 
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Vi vet samtidig at vi er godt innenfor bemanningsnormen. Dette er i hovedsak grunnet 
enkeltvedtak. Vi vet at skolestarterne forlater oss til samme tid, men med opptak hele året, får 
vi perioder hvor det er færre barn pr ansatt før vi igjen er oppe på et «normalt» nivå. 

I tillegg er det nyttig å ta med noen andre KOSTRA-tall som indikatorer på tilstanden og 
bakgrunn for kostnad i barnehagene våre. 2020 er det siste året vi har tall fra. 

Osen Flatanger Kom.gr.15 Trøndelag Osen 
2019

Netto dr.utg bhg av komm. totale netto utg, pct 7,1 9,1 7,6 15,2 7,4
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, pct 91,2 100 92,6 95,1 88,2
Andel ansatte med b.h.-lærerutd. (i forhold til 
grunnb.) 53,5 33,0 37,4 46,5 48,3
Andel barn med spes.ped. hjelp, pct 0,0 * 2,6 3,6 *

Det gis ingen statlige overføringer for 0-åringer i barnehagene. Vi har pr d.d. ingen 0-åringer i 
barnehagene. Andel ansatte med barnehagelærerutdanning ligger nå på 53,5% av 
grunnbemanning, noe som er en økning fra 48,3% i 2019. 

91,2% av våre barn mellom 1 – 5 år var pr 15.12.20 i barnehagen, og alle har oppholdstid på 
minst 41 t/uka. Dette gjør at det er vanskelig å spare inn på ansatte i deler av dagen, da 
barnetettheten er omtrent den samme under hele oppholdstiden.  

Prioriterte fokusområder for sektoren
Barnehagene er en del av det regionale samarbeidet, men nå velger barnehagene 
satsingsområdene selv, basert på lokale behov. Dette arbeidet er hjemlet i Rammeplanen, og i 
arbeidet med å sikre at det blir jobbet godt med Rammeplanen, legges det vekt på å styrke 
ledergruppen/ped.lederne. Alle de ansatte har en viktig rolle for at vi skal få jobbet godt etter 
rammeplanen i barnehagen. I dette ligger det at barnehagen skal være en lærende 
organisasjon; planlegge, prøve ut, evaluere, justere. 

Barnehagenettverket videreføres, og det er særlig viktig for en kommune med bare en 
barnehage at det er tilgang på samarbeidspartnere i et nettverk for å kunne fortsette utvikling i 
egen barnehage. Barnehagen er forpliktet til å være en del av et regionalt kompetansenettverk 
for å kunne ta del i de utviklingsmidlene som kommer fra staten. 

Skolen er nå ferdig med fylkesmannens oppfølging i samarbeid med Veilederkorpset. Skolen 
i Osen er en del av Fosennettverket, og arbeidet her er også med på å styrke de områdene der 
det er behov for styrking. Skolen er i tillegg med i et nettverk for fådeltskoler på Fosen, noe 
som støtter er viktig i arbeidet med å bli fådelt ved Strand skole. Lederne ved skolen 
synliggjør sammenhengen mellom arbeidet i de nettverkene og det arbeidet som gjøres ved 
skolen, slik at det blir en tydelig rød tråd. Deltakelse i nettverk påvirker budsjettet, men alle 
skoler i landet er pålagt å være tilknyttet et regionalt utviklingsnettverk for å kunne ta del i de 
midlene som blir gitt sentralt. 

Ordningen med skolefrukt videreføres i også i denne budsjett- og økonomiplanperioden.

Antimobbearbeid og arbeid med mangfold og likeverd har hatt stort fokus i både barnehage 
og skole. Høsten 2017 fikk vi ny §9A i opplæringsloven, og fra 1.januar 2021 fikk vi en lov 
som forplikter barnehagen til å nulltoleranse mot mobbing, og tydelige retningslinjer for 
håndtering av mobbing i barnehagen. Dette betyr at både barnehage og skole skal ha et sterkt 
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fokus på det psykososiale miljøet for barna/elevene. Mobbing og krenkende adferd er ikke 
akseptert. Vi har pr d.d. ingen klagesaker i forbindelse med håndhevelse av den nye § i 
Oppl.l.

Barnehagen og skolen i Osen jobber videre med Strategisk plan for Oppvekst etter 
samarbeidet med Veilederkorpset. Denne peker på satsingsområder for sektoren, og i tillegg 
utarbeides det en tiltaksplan for både barnehage, skole og sektorleder som underbygger 
satsingsområdene. I tillegg har sektoren jobbet frem et Årshjul som understøtter dette 
arbeidet, samt har noen tilleggspunkter som sektoren må jobbe med. 
Skolen har avsatt tid pr uke til utviklingstid, mens det ikke er satt av ukentlig plantid i 
barnehage, men det jobbes på de arenaene barnehageansatte har til rådighet. Det er viktig å få 
et godt faglig fokus i barnehagen. Noe av arbeidet har vært gjort felles for barnehage og skole, 
og det er viktig at dette samarbeidet også fortsetter. Samtidig jobbes det på hver enkelt enhet..  

Både barnehage og skole er innenfor bemanningsnorm (barnehage) og pedagognorm. 
Kompetansekrav for skolene som trer i kraft i 2025 må være i fokus. Bevegelse i 
ansattegruppen gjør at vi stadig må passe på at vi er innenfor det kravet som kommer. 
I barnehagen har vi flere ansatte som startet et utdanningsløp høsten 2020, og som fortsatt er 
inne i dette løpet. Skolen har flere som er inne i Udir sin videreutdanningsordning. 
Ansatte i videreutdanning kan gi budsjettmessige konsekvenser. Vi kan ikke gi åpning for at 
alle som ønsker videreutdanning får delta hvert år, men det jobbes for at så mange som mulig 
får hevet sin kompetanse over tid. Dette fordi det er begrenset hvor mange vi kan sende på 
videreutdanning, med tanke på fravær ved enhetene. 

Målsetting for sektoren
Arbeid med relasjoner er fortsatt et viktig moment i arbeidet med sykefravær. Sektor for 
Oppvekst og kultur har ca samme sykefraværnivå som i 2020. Koronatesting kan være noe av 
årsaken, men det er langtidsfraværet som er høyest. Det totale sykefraværet ligger pr oktober 
på 7,58%, og med et langtidsfravær på 6,82%, kommunens måltall for sykefravær er 6%. 
Sykefravær er en stor kostnad for kommunen i forbindelse med bl.a. vikar-innleie. Fravær 
fører til mangel på kompetanse på enheten, noe som er uheldig. Det å jobbe med sykefraværet 
slik at ansatte kommer tilbake til jobb, vil være positivt for både kompetansen og økonomien 
for enhetene og kommunen. Enheter med få ansatte gir høye tall når noen er syke, og dette 
gjør utslag på det totale måltallet. En målsetting er fortsatt å få sykefraværet ned.

Sektoren har målsetting om å holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer, og som et ledd i 
dette arbeidet, viderefører vi at enhetslederne leverer inn sine egne tertialrapporter. Dette gjør 
at hver enkelt enhetsleder får en større bevissthet rundt sine egne budsjetter/regnskap.  
Budsjettdisiplin hos den enkelte enhetsleder følges opp av sektorleder.  

Mål for sektoren:
 Jobbe utviklingsorienter; lærende organisasjon
 Holde budsjettramme
 Følge opp, og holde sykefraværet så lavt som mulig. 

Siden overføringer fra staten blir lavere, må også enhetene greie seg med mindre. Vi ser at 
dette utfordrer oss særlig i barnehagen, men bemanningen styres av pedagog- og 
bemanningsnorm. Ved nedleggelse av Seter skole er det gjort en innsparing, men siden de 
ansatte ble ført over til Strand skole, er det flere ansatte her enn det som ligger i 
langtidsbudsjett. Det brukes fortsatt tid til å samkjøre personalet fra to forskjellige 
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kulturer/skoler som har jobbet forskjellig i to veldig forskjellige skoler. I tillegg jobbes det 
fortsatt med å få til en god prosess for elever og ansatte på veien mot fådelt skole. Høsten 
2022 skal også ungdomstrinnet være fådelt.   

5.14. Kirken
Menighetsrådet har ikke fremsendt eget forslag til budsjett for 2022. 
Rådmannen legger opp til en økning i forslag på budsjett til kirken for 2022, på 2 %. Det er 
ikke fremmet forslag på investeringer fra menighetsrådet. I 2019 ble det vedtatt en investering 
på kr. 350 000,- til kirken. I 2015 kr. 140.000,-, og i 2014 ble det foretatt investeringer til kr. 
125 000,-.
 
Iflg. Kirkelovens § 15 skal kommunen utrede følgende utgifter etter budsjettforslag fra 
kirkelig fellesråd:
- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke og til daglig leder av  
  fellesrådet
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og
  kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- Utgifter til kontorhold for prester

Ut over dette er det verdt å nevne at daglig drift innenfor kirken kan være under omlegging. 
Kirkerådet har høsten 2021 vedtatt å sende utredningen «samhandling i en selvstendig 
folkekirke – ny kirkelig organisering», ut på høring.  Det er ikke forventet at dette vil få 
konsekvenser for budsjett 2022, men hvis de ansatte frem i tid legges inn under prostiet, vil 
dette kunne påvirke den enkelte kommunes budsjettering innenfor hvert prosti. 

5.15. Helse- og omsorgstjenestene 
Osen kommune skal ha ett helse og omsorgstilbud med en målsetning om å gi forsvarlige 
tjenester til innbyggerne av opplevd god kvalitet i tråd med gjeldene lover og forskrifter. 

Helse og omsorgstjenestene skal også drives rasjonelt med best mulig utnyttelse av de 
ressurser som tjenestene er tildelt.  

Helsetjenestene som Osen kommune tilbyr sine innbyggere skal fremme innbyggerne.
Innbyggerne i Osen skal oppleve at de får mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig med 
aktiv bruk at de omsorgstjenestene kommunen tilbyr.

I 2022 vil en fokusere på normal tjenesteproduksjon nå når koronapandemien er over.  
Rekrutering av kvalifisert helsepersonell vil være ett viktig satsningsområde for 2022.  En vet 
at det i løpet av de kommende år vil være mange som nå som jobber i tjenestene vil gå av med 
alderspensjon og dermed der det viktig med nyrekruttering.  PVC - prosjektet i 
omsorgstjenesten vil også kunne si om hvordan en vil organiserer og sikre gode 
omsorgstjenester fremover.

Budsjettet for 2022 er i hovedsak en videreføring av dagens nivå med antall årsverk i 
kostandnivået i sektoren.  Det er kun tatt hensyn til pris og lønnsvekst. 
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Befolkningsutviklingen med en økt andelen eldre i befolkningen i Osen, medfører at helse og 
omsorgstjenestene må tilpasse tjenestetilbudet.  Demensomsorgen vil være ett 
satsningsområde fremover med en større andel demente en samlignede kommuner. 

Følgende områder vil være i fokus i 2022
 Arbeide med å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell
 Delta i og være med i utviklingsprosjektet knyttet til Helseplattformen.
 Fullføre arbeid med «leve hele livet, ett aldersvennlig samfunn»
 Utarbeide handlingsplan ut fra PVC - rapporten i omsorgstjenesten
 Utvikle samarbeidsarenaene knyttet til forebyggende arbeid knyttet til barn og 

ungdom.

Samarbeid interkommunalt
Osen kommune foretok i 2010/2011 et strategisk valg om samarbeid nordover når det gjelder 
helsetjenestene, og kommunen samarbeider med kommunene Namsos, Overhalla og 
Flatanger om flere ulike tjenester.  Etableringen av Nye Namsos fra 2020 har medført en 
reforhandling av avtaler knyttet til Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud (KAD), legevakt 
(LINA) og legevikar samarbeid. Dette omfatter også kommuneoverlege og miljøretta 
helsevern. 

Osen kommune behandlet saken om avropsavtale for kjøp av helseplattformen i april 2021.  
Dette er det største utviklingsprosjektet Osen kommune skal delta i. Planen om innføring av 
helseplattformen starter med forprosjekt i 2022 med innføring i siste kvartal i 2023. 
innføringen av Helseplattformen og forarbeidet vil beslaglegge all utviklingskapasitet i 
innføringsperioden. 

Målsetning for helsesamarbeidet i 2022
 Osen kommune skal være aktiv i å avklare innføringsprosjektet Helseplattformen
 Osen kommune skal bruke helsesamarbeidet aktiv i å gi innbyggerne kvalitativt gode 

tjenester innenfor ressursrammene. 

Legetjenesten
Legetjenesten i Osen for 2022, vil fokusere på å utvikle samhandlingsmulighetene ovenfor 
innbyggerne. Legetjenesten vil fortsatt ha praksisplass for LIS1 lege.  Osen kommune vil 
videreføre dagens samarbeidsordninger knyttet til legetjenesten med Namsos, Overhalla og 
Flatanger. 

Mål for legetjenesten 2022:  
 Utvikle og ta i bruk samhandlingsløsningen ovenfor innbyggerne
 Forberede og kartlegge krav knyttet til overgang til Helseplattformen i 2023

Legevakt 
Avtaler om legevakt, legevaktstelefon, kommuneoverlege og miljøretta helsevern er inngått 
med Namsos kommune. Det vil være en kostnadsøkning knyttet til disse tjenesten for 2022 
grunnet nye krav til bemanning i legevakt samt normal prisstigning 
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Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)
Osen kommune har avtale med Namsos kommune om akutt døgntilbud.  Dette er ett tilbud 
som Osen kommune benytter lite. Osen kommune vil i løpet av 2022 gå igjennom avtalen på 
nytt se på hvordan en kan utnytte dette tilbudet best mulig for innbyggerne.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Osen kommune har ett helsetilbud knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten som vurderes 
om godt. Utfordringsbildet for 2022 vil være en reduksjon på barnetallet.  

Mål for helsestasjon og skolehelsetjenesten 2022:
 Gi gode råd og veiledning for barn og deres familier, og jobbe videre med 

familieveiledningsprogram/kartleggingsverktøy.
 Bidra aktiv i arbeidet med forarbeidet knyttet til innføringen av 

helseplattformen i 2023 
 Arbeide for videreføring av gode resultater i barnevaksinasjonsprogrammet
 Bidra til forebyggende helsearbeid særlig i forhold til barn og unge
 Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en sentral del av tjenestens 

virksomhet
 Prosjektarbeid i Program for folkehelsearbeid og folkehelsegruppa prioriteres

Fysioterapeut og Osen fysikalske og trim
Osen kommune har ett tilbud knyttet fysioterapi med dagenes tilbud igjennom driftsavtaler og 
kommunal fysioterapi som godt.  

Mål for fysioterapitjenesten og Osen fysikalske og trim 2022:
 Gjøre treningstilbudet attraktiv for innbyggerne i Osen
 Opprettholde korte ventetider i tilbudet
 Jobbe med gruppebasert trening, for eksempel i forhold til sykmeldte

Psykisk helsearbeid
Osen kommune har ett lavterskeltilbud knyttet til psykisk helsearbeid.  Psykiatrisk 
koordinator arbeider også forebyggende med arbeid i folkehelsegruppa, samt deltakelse i 
mangfolds-uka. Osen kommune ønsker å ha ett økt fokus på barn og unges psykiske helse ved 
å aktivt utnytte samhandlingsarenaene knyttet til oppvekst. 

Mål for psykisk helsearbeid 2022:
 Tjenesten skal fortsatt være en lavterskel tilbud, uten ventetid.
 Styrke samhandlingen med oppvekst for å utvikle tilbudet til barn og unge
 Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en tydelig del av tjenesten.
 Psykiatritjenesten deltar i Program for folkehelse, og annet forebyggende 

arbeid 
 Verdensdagen for psykisk helse prioriteres med lokale markeringer høsten 

2022

5.16. Sosialtjenesten – NAV 
Kommunen har nå bosatt flyktninger siden 2015, og ser viktigheten av et godt samarbeid med 
NAV i forhold til overgang til arbeid eller utdanning. Et tydelig og strukturert samarbeid med 
NAV rundt enkeltpersoner med behov for bistand for å komme i arbeid bør fortsatt 
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prioriteres. Kostnadene budsjetteres videreført på samme nivå.  Bosetningen av flykninger er 
nå fullført og dermed vil det ikke inngå i målsetningen knyttet til sosialtjenesten NAV

Kommunens mål for NAV Nord-Fosen og de sosiale tjenestene 2022:
- Være en god samhandlingspartner overfor brukere som kommunen og NAV har felles.

5.17. Barnevern 
Barneverntjenesten rapporterer månedlig på økonomi og status hvis det skjer mye i tjenesten, 
ellers per tertial, i tråd med system for internkontroll for tjenesten. Rapporteringen viser et 
høyt trykk på tjenesten generelt, men trykket her i Osen er ikke særlig stort. 

Barneverntjenesten er i omstilling og barnevernsreformen iverksettes fra januar 2022.  Denne 
reformen overfører mere av ansvaret, både faglig og økonomisk til kommunene. For Osen 
kommune er det stor usikkerhet i hvor stor påvirkning dette har i budsjettsammenheng.  Det er 
beregnet fra Fosen Barneverb en økning på kr 155 000 for 2022. 

Kommunens mål for Fosen barneverntjeneste i Osen: 
- Videreføring av system for rapportering og orientering i tråd med internkontrollsystem
- Deltakelse fra barneverntjenesten i kommunens forebyggende arbeid og tverrfaglige 

team, herunder bidrag inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i skoler og 
barnehager

- Drøfting av utfordringsområder for kommunene og barnevernstjenesten basert på 
evalueringsrapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling

5.18. Bosetting av flyktninger
Per november 2021 mottar Osen kommune tilskudd knyttet til en person i 
familiegjenforening.  Det er ikke forventet at det kommer flere flykninger til Osen i 2022
Tjenesten budsjetteres ut fra at den skal bære seg selv gjennom statlige tilskudd til 
bosettingsarbeidet. 

Integrering og inkludering 
Vi har det siste året hatt noen flyktninger som har flyttet fra kommunen, enten pga jobb eller 
fordi de ikke har greid å finne seg til rette i samfunnet. Perioden med nedstenging og 
«isolering» har kanskje vært særlig vanskelig for flyktningene som i utgangspunktet har lite 
nettverk. Det norske samfunnet er utfordrende og til dels vanskelig samfunn å orientere seg i. 

Opplæring av flyktningene innebærer nå kun voksenopplæring i norsk med samfunnsfag.
Fra høsten 2020 ble voksenopplæringstilbudet gitt i samarbeid med Åfjord kommune. 
Samarbeidet med voksenopplæringen ivaretas gjennom psykiatrisk koordinator og barn 
gjennom helsesykepleier. NAV er fortsatt en viktig samarbeidspartner for noen av de 
flyktningene som bor her. 

Mål for flyktningetjenesten i 2022: 
- Gi den enkelte flyktning (både voksne og barn) nødvendig oppfølging og veiledning i 

forhold til ivaretakelse av individuelle behov
- Søkelys på veiledning/henvisning til aktuelle samarbeidspartnere ved behov.
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5.19. Pleie- og omsorgstjenestene  

Koronapandemien er nå over og en skal prøve å komme tilbake til normal drift.  Pandemien 
har gitt Pleie og omsorgstjenesten verdifull erfaring med det å kunne omstille tjenestetilbudet.  
 
Osen kommune har en omsorgstjeneste, som ut fra sammenlignede kommuner ressurseffektiv.  
Osen kommune brukte i 2020 til sammen 30.2 % av netto driftsbudsjett knyttet til disse 
tjenestene. Sammenlignede kommuner bruker i snitt 35,8%. 

Utfordringsbildet for Osen kommune fremover vil være en stadig eldre befolkning og høyre 
andel demente med 3,36% av befolkningen. Andelen av demente i Trøndelag 2,16%. 

Opprettholde og utvikle dagtilbudet vil være viktig nå når restriksjonene knyttet til korona er 
tatt ned. Det samme gjelder rekrutering av helsepersonell, som vil være viktig i tiden 
fremover. Det vil være en stor andel av de ansatte som vil gå av med alderspensjon i årene 
som kommer. 

Arbeidet med «Leve Hele Livet» som ble oppstartet i 2019 vil bli gjenopptatt i 2022 med 
fokusområder aldersvennlig samfunn, og mat og måltider.   

Rapporten fra PVC vil foreligge i slutten av 2021. Ut fra denne vil det bli utarbeidet en 
handlingsplan med tiltak knytte til organisering og utvikling av omsorgstjenestene. 

Innføringsprosjektet knyttet til helseplattformen vil ta mye av utviklingskapasiteten innenfor 
pleie og omsorgstjenesten i 2022.  Det er ett stort forarbeid som må oppstartes i 2022 og man 
må bruke en del utviklingsressurser knyttet til dette arbeidet.   

Mål for pleie- og omsorgstjenestene 2022:
- Ha som hovedmålsetning at alle kan bo hjemme så lenge det er faglig og 

samfunnsøkonomisk forsvarlig.
- Handlingsplan knyttet til PVC prosjektet.
- Ferdigstilling av «Leve hele livet».
- Starte forarbeidet knyttet til helseplattformen.
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5.20. Utvikling og Miljø
Vårt mål er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale tjenester, innenfor de gitte 
økonomiske rammer på en slik måte at ikke standarden forfaller. Vi utfører tjenester til ca. 
930 innbyggere og ca. 450 fritidseiendommer. UM vektlegger at alle osinger, både fastboende 
og hytteboere får gode tjenester og leveranser. Dette gjøres blant annet ved bruk av nye 
teknologier som gir oss bedre oversikt og som fører til mer lønnsom økonomisk drift.

UM-stab
Bemanningen ved UM-stab er noe endret fra 2021 til 2022 ved at det i løpet av sommeren 
2021 kom ny sektorleder. Videre har en vaktmester sagt opp, slik at det vil tiltre ny 
vaktmester med hovedansvar for sykeheimen i løpet av 1. kvartal 2022.   
 
Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2015. Arbeidet med revidering av planen, med økt 
oppmerksomhet på sjøområdene, ble utarbeidet i 2019. Det er behov for revidering av 
reguleringsplanen for Osen sentrum. Arbeidet med revidert reguleringsplan for Osen er 
planlagt startet medio 2022. UM-stab vil også bidra sterkt i arbeidet med revidert 
samfunnsplan. Til slutt er det behov for revisjon av systemer og planer for internkontroll 
innen flere av ansvarsområdene under Utvikling og Miljø. Dette vil bli fulgt opp i 2022.

UM-anlegg
Bemanningen ved UM-anlegg videreføres med 3 årsverk også i 2022. Enhetens 
arbeidsoppgaver omfatter teknisk drift og vedlikehold av alle kommunens anlegg, herunder 
kommunale boliger. Det er et mål at driftspersonell samarbeider på tvers om større prosjekter, 
samt gis muligheter for kursing og opplæring som øker muligheten for at kommunen selv 
håndterer flere oppgaver. På sikt er målet bedret og mer økonomisk rasjonell drift av 
kommunens bygg og anlegg. 

For å bedre oppfølging av kommunale bygg og anlegg ble driftssystemet Famac anskaffet i 
2021. I løpet av 2022 skal dette tas i bruk for fullt i bygg- og anleggsforvaltningen.     

Kommunale bygninger
I investeringsbudsjettet for 2022 er det avsatt midler til oppgradering av flere av kommunens 
bygg og anlegg. Jevnlig vedlikehold er avgjørende for å unngå verdiforringelse og store 
overraskende kostnader. Som et ledd i drift og forvaltning av kommunale boliger, vil UM i 
løpet av 2022 videreutvikle vedlikeholdsplaner og forbedre systematikken i bolig og 
eiendomsforvaltningen.  

VAR-området
Hovedplan for vann ble vedtatt i 2020. Dette arbeidet følges opp videre i 2022, herunder 
investeringer for utbedring av Seter, Skjervøya og Hopen vannverk. Det søkes å finne 
løsninger hvor investeringene holdes på et akseptabelt nivå, samtidig som vannforsyningen 
sikres. Det arbeides videre med lekkasjesøking i ledningsnettet for vann, og i 2022 planlegges 
utplassering av flere vannmålere i nettet. 

I løpet av 2021 har det pågått et arbeid med utarbeidelse av kommunedelplan «Hovedplan for 
avløp og vannmiljø». Denne vil bli sendt på høring for endelig vedtak i første halvdel av 
2022. Slik status er på avløpssiden i Osen i dag, sett opp mot gjeldende lovverk, vil det bli 
behov for investeringer på avløpssiden de kommende årene. I 2022 vil UM starte arbeidet 
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med planlegging av hvordan ny hovedplan for avløp og vannmiljø skal følges opp de
kommende årene.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

Osen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt
tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke
anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens
handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller
brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Utfordringer med selvkostbudsjettet
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens
kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente
+ 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt
usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe eksakt med
budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,15 % i 2022. Budsjett innenfor VAR-området er utarbeidet
den 30. august 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er
prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan.

Vann – 2022
Gebyrsatser - Vann 2022
Årsgebyret for vann i Osen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et
variabelt forbruksgebyr. Gebyret for 2022 økes med 20 %.

Avløp - 2022
Gebyrsatser - Avløp 2022
Årsgebyret for avløp i Osen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et
variabelt forbruksgebyr. Gebyret for 2022 økes med 15%.

Slamtømming - 2022
Fra 2021 har slamtømming blitt utført av Midtre Namdal Avfallsselskap. Gebyrene blir også
fastsatt av MNA. Kommunen er bindeleddet mellom MNA og innbyggerne med tanke på
informasjon ut til innbyggerne i Osen. I løpet av høsten 2021 ble alle septiktanker tømt.

Veier
Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier er budsjettert på et nøkternt nivå. Det
planlegges ikke med asfaltering av kommunale veier i 2022. Resterende grusveier,
Hopenveien og Strandveien på Vingsand, ble det ikke mulig å asfaltere innenfor budsjettet i
2021. Dette på grunn av prisstigning og noe underbudsjettering.

Avtale om vinterlikehold for sesongen 2021/2022 og noen år fremover har vært ute på anbud,
og det er gjort avtale gjeldende frem til sommeren 2026. Dette gjelder rode A og B. Rode C
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(Seter) er det en løpende kontrakt frem til 2026. Snømengden er som før avgjørende for om 
budsjettet for vintervedlikehold holder.

Havner
Senhøsten 2021 ble teglsteinsbygg på Sandviksberget revet som følge av setningsskader og 
sprekker i mur. Det ble vurdert som for farlig og fortsatt nytte bygget etter det hadde vært 
arbeider med riving/flytting av gammel oljetank. Midlertidig løsning for venterom og lager 
ble etablert. I løpet av 2022 er det planlagt investeringer i ny godskai for hurtigbåten samt 
forsterkning av fylling. Det er og satt av midler til forarbeid til nytt bygg. UM vil legge frem 
alternativer for gjenoppbygging av venterom mv til kommunestyret så snart det lar seg gjøre.   

I løpet av 2021 ble tomteareal knyttet til fiskerikai på Sundholmen ryddet og utbedret slik at 
lokale fiskere fikk bedre forutsetninger. Det er og bygd fire sjøhus på tomten for å understøtte 
fiskingen. Disse eies av den enkelte bruker. Øvrige brukere av fiskerikai og tilknyttede arealer 
gis mulighet for leie av grunn for plassering av lagercontainer/tilsvarende.    

Brannvern
Brannvern og feiing leveres av Brannvesenet Midt IKS. Budsjettet er i henhold til selskapets 
priser for tjenestene. 

Jordbruk, skogbruk, miljø og vilt
Jordbruk og skogbruk videreføres på samme nivå som tidligere. Innen miljø er det som før 
avsatt midler til oppfølging av vedtak i forhold til Nordre Fosen Vannområde, samt til 
kartlegging av spredte avløp. Kommunen administrerer som før veterinærvaktordningen for 
Nord-Fosen. 

I løpet av 2022 er målet å starte revisjon av kommunens «Landbruksplan». Eksisterende plan 
er foreldet, og uegnet som verktøy for kommunens planlegging på landbruksområdet. 

Mål for 2022:
 Oppgradering av kommunale bygninger, herunder arbeid på sykeheimen, skolen 

barnehagen og gammel trygdebolig.  
 Oppgradering kommunale vannverk
 Rassikring Setransveien 
 Hurtigbåtkai Sandviksberget
 Oppstart av forarbeid med oppgradering kommunalt avløpsnett 
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6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2022-2025

6.1. Investeringsnivå og finansiering
Det legges opp til lavt investeringsnivå i 2022 og planperioden videre, og den totale 
investeringskostnaden er på ca. 16,2 mill. inkl. mva. Av investeringene tilhører 4,8 mill. 
VAR- området. For mer informasjon om de enkelte investeringsprosjektene henvises til 
kommentarene under Utvikling og Miljø.

Alle beskrevne investeringer planlegges dekket inn ved låneopptak.

Kommunens totale lånegjeld (inkludert startlån) vil ved utgangen av 2021 være på ca. 105 
mill., og ved utgangen av 2025, ut fra fremlagte økonomiplan i underkant av 90 mill. Dette 
må påregnes noe endret gjennom planperioden da man ved de årlige budsjett vil måtte legge 
inn de etter hvert oppståtte behov i investeringsbudsjettet.

7. Faste stillingshjemler i årsverk
Område Hjemler 

31.12.21
Hjemler 
31.12.22

Hjemler 
31.12.23

Hjemler 
31.12.24

Hjemler 
31.12.25

Politiske organ 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38
Sentraladministrasjonen 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
Næringsrådgiver 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Oppvekst adm. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
Strand skole 22,09 21,09 21,09 21,09 21,09
Havgløtt barnehage 11,68 9,88 9,88 9,88 9,88
Kultur/kulturskole 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Bygdatunet 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Drageid leirskole 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ungdomsklubb 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Helse 4,55 4,70 4,70 4,70 4,70
Flyktningeområdet 0,15 0,15 0 0 0
Bibliotek 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Pleie og Omsorg 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92
Utvikling og Miljø 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24
Ikke plassert stillingsreduksjon 0 0 0 0 0
Sum faste stillinger egen drift 86,94 84,29 84,14 84,14 84,14

Midl. Stilinger egen drift
Midl.tidige stillinger Strand skole 0 0 0 0 0
Turnuslege 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Midl.tidige stillinger PLO 0 0 0 0 0
Midl.tid. st. Havgløtt barnehage 0 0 0 0 0
Midl.tid. st. kulturskole 0 0 0 0 0
Omsorg, BPA og omsorgslønn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lærlinger 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Sum inkl midlertidige stillinger og 
lærlinger

91,14 88,49 88,34 88,34 88,34



Vedlegg 1: § 5 – 6 Økonomisk 
oversikt - drift
 Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan
 2020 2021 2022 2023 2023 2025
DRIFTSINNTEKTER  
Brukerbetalinger -3 874 -4 117 -4 856 -4 856 -4 856 -4 856
Andre salgs- og leieinntekter -11 554 -12 579 -13 662 -13 662 -13 662 -13 662
Overføringer og tilskudd fra andre -22 020 -9 130 -9 729 -9 729 -9 729 -9 729
Rammetilskudd -59 956 -61 009 -61 384 -61 384 -61 384 -61 384
Andre overføringer og tilskudd fra staten -10 836 -268 -13 300 -3 300 -13 300 -3 300
Skatt på inntekt og formue -21 980 -23 153 -23 414 -23 414 -23 414 -23 414
Eiendomsskatt -1 721 -1 740 -2 990 -2 990 -2 990 -2 990
Andre direkte og indirekte skatter -3 -3 -3 -3 -3 -3
Sum Driftsinntekter -131 944 -111 997 -129 336 -119 336 -129 336 -119 336
DRIFTSUTGIFTER  
Lønnsutgifter 59 692 58 352 59 623 59 623 59 623 59 623
Sosiale utgifter 9 566 12 185 13 685 13 685 13 685 13 685
Kjøp av varer og tjenester 34 884 29 508 31 685 31 685 31 685 31 685
Overføringer 14 746 5 863 6 057 6 057 6 057 6 057
Avskrivninger 7 496 7 600 7 206 7 206 7 206 7 206
Sum Driftsutgifter 126 385 113 507 117 819 117 819 117 819 117 819

 
Brutto driftsresultat -5 559 1 510 -11 517 -1 517 -11 517 -1 517
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER  
Finansinntekter/finansutgifter  
Renteinntekter -416 -153 -402 -402 -402 -402
Utbytter -1 852 -2 147 -2 047 -2 047 -2 047 -2 047
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter 1 967 2 237 2 040 2 040 2 040 2 040
Avdrag på lån 6 861 6 270 7 223 7 223 7 223 7 223
Netto finansutgifter 6 561 6 207 7 223 7 223 7 223 7 223

 
Motpost avskrivninger -7 496 -7 601 -7 206 -7 206 -7 206 -7 206
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Netto driftsresultat -6 495 115 -11 501 -1 500 -11 501 -1 500

 
Disponering eller dekning av netto driftsresultat  
Overføring til investering 4 097 419 419 419 419 419
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -365 -71 458 458 458 458
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 3 906 -513 10 624 625 10 625 625
Bruk av tidligere mindreforbruk -1 144 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 6 495 -165 11 501 1 500 1 500 1 500

 
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 -50 0 0 0 0



Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2020, budsjett 2021 og 2022

Ansvar
Regnskap 

2020
Revidert 

2021
Budsjett 

2022
10 Politiske styringsorganer 2 155 2 294 2 272
20 Kontrollutvalget 543 653 662
23 Råd for eldre/funksjonshemmede 9 11 11
40 Politiske organisasjoner 20 20 20
50 Valg 21 43 14
101 Rådmann (m/tilleggslønn i 21 og 22) 4 884 6 566 6 855
102 Økonomiavdelingen 3 003 2 766 2 556
104 Fellesutgifter sentraladministrasjonen 2 581 2 513 2 698
120 Fagopplæring/lærlinger 492 455 554
130 Sommerarbeid ungdom 78 91 116
135 Fosen vekst 595 598 598
140 Turistnemda 35 34 34
151 Næringsfond I 0 0 0
152 Næringsfond II 0 0 0
153 Næringsrådgiver 148 309 345
155 Næringseiendommer -154 -263 -281
160 Tjenesteboliger -108 -328 -217
161 Festeavgifter -219 -230 -233
200 PPT 700 721 721
201 Fellestjenester skole og barnehage -265 41 59
202 Felles skyss 1 119 830 930
203 Osen kulturskole 251 228 252
204 Drageid leirskole -133 -118 -126
210 Oppvekst og kultur 1 109 1 109 1 152
220 Strand skole 13 872 17 492 17 747
230 Seter oppvekstsenter 2 267 0 0
240 Havgløtt barnehage 6 453 6 295 6 624
270 Kulturtiltak 107 136 136
275 Ungdommens kulturhus 12 0 0
276 Osen ungdomsklubb 114 141 117
280 Bibliotek 308 271 284
285 Bygdatunet 358 468 484
290 Bygdabok -3 -6 -3
295 Religiøse formål 1 249 1 285 1 310
310 Helse 1 434 1 180 1 337
320 Allmennlegetjeneste 1 251 2 014 2 112
321 Legevaktsentral 409 296 300
322 Legevaktordning 519 1 418 1 433
323 Kommunalt akutt døgntilbud 200 206 206
324 Rehabilitering 261 488 503
330 Helsestasjonstjeneste 392 490 512
331 Helseopplysning 0 6 6
332 Miljørettet helsevern 360 352 352
334 Skolehelsetjeneste 290 303 319
335 Jordmortjeneste 85 90 93
340 Fysioterapitjenester 651 656 611
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Ansvar
Regnskap 

2020
Revidert 

2021
Budsjett 

2022
350 Psykiatri 718 870 803
410 Sosial rådgivning -52 -8 -38
415 NAV 574 583 583
416 Bosetting flyktninger -264 -32 -93
420 Edruskapsarbeid -4 -14 -14
430 Barnevernsarbeid 1 820 1 784 2 095
520 Sykehjem pleie og omsorg 15 927 14 689 14 230
521 Kjøkken 1 808 1 734 1 931
530 Hjemmesykepleie 8 277 7 741 8 005
531 Hjemmehjelp 284 417 399
532 Eldresentret 92 52 60
533 Dagtilbud demens 234 368 390
540 Omsorgsboliger 2. etg. Sykehjemmet -454 -613 -653
541 Osen Trygdebolig -109 -39 -37
542 Mølnbergtunet -328 -310 -316
543 Trekanten/nye Trekanten -140 -123 -100
544 Omsorgsbolig – Skrenten -246 -210 -193
560 Psykisk utviklingshemmede 48 94 68
561 Andre tiltak funksjonshemmede 159 187 205
610 Byggesak oppmåling kartverk 1 248 939 1 242
618 UM-stab 1 178 1 197 810
619 UM-anlegg 1 545 2 026 1 869
620 Vann 190 3 0
630 Avløp 21 1 0
635 Slam -32 0 0
640 Avfall -50 0 0
650 Havner 216 211 183
651 Kommunale veier 1 213 1 193 1 193
652 Fylkesveier 91 74 54
653 Private veier 4 4 4
655 Trafikksikkerhetstiltak 305 193 171
660 Brannvern 2 361 2 409 2 409
665 Forurensingsvern 9 7 7
670 Jordbruk 439 243 308
672 Skogbruk 71 61 36
673 Veterinærtjeneste -102 -41 -41
680 Miljøvern 378 127 68
681 Fiske, jakt og viltstell -2 11 11
700 Renter -328 113 -244
710 Avdrag 6 861 6 270 7 632
720 Finans -571 0 0
721 Avskrivninger -7 496 -7 601 -7 206
800 Skatt og rammetilskudd -81 948 -84 164 -84 800
801 Øvrige generelle statstilskudd -173 -268 -917
803 Eiendomsskatt -574 -1 319 -2 799
910 Pensjonsavregninger -720 -786 -786
990 Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0
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Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak som belaster drift eller investering
Tiltak Stipulert kostnad
Lager vareinntak Strand skole 570 000,-
Luft-port Strand skole 100 000,-
Varmekabler Strand skole 150 000,-



  

Kontrollutvalgets budsjett for 2022  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 28.09.2021 21/21 

 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/38 - 9 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 662 000.  

 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  
 

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 

 
Vedlegg 
Spesifisering av foreslått ramme 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 662 000.  

 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  
 

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 

 
 
Andre saksdokumenter - ikke vedlagt 
Budsjettvedtak i representantskapet for 2022 for KonSek Trøndelag IKS 
Økonomiplan for Revisjon Midt-Norge SA 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet 
knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. Forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon §2 fastsetter kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet. 
 

«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven 
§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.» 

 
 
 



Utvalgets ansvar i første rekke et påseeransvar, og utvalgets oppgaver er i det alt 
vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av 
revisjonstjenester, kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollutvalgets egne aktiviteter. De 
vesentligste budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og 
sekretariatstjenester.  
 
Honorarene for revisjonstjenester og sekretariatstjenester vedtas av det øverste 
selskapsorganet for henholdsvis for Revisjon Midt-Norge SA og for KonSek Trøndelag 
IKS. 
 
Årsmøte i Revisjon Midt Norge SA har ennå ikke behandlet revisjonshonorarene for 2022. 
Ved budsjetteringen her har vi lagt selskapets økonomiplan til grunn. En har videre antatt 
at selskapet vil øke honoraret med 1% fra 2024 til 2025. 
 
De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollutvalgets medlemmer og andre 
kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollutvalgets 
medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte 
mv. fastsettes av kommunestyret. 
 
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan 
for perioden 2022-2025: 
 

Forslag for 
kontrollutvalget 

    

Budsjett og økonomiplan 2022 2023 2024 2025 

     
Kontrollutvalgets drift 91 000 91 000 91 000 91 000 

Kjøp av tjenester fra KonSek 
Trøndelag IKS  

158 000 162 000 166 000 170 000 

Kjøp av tjenester fra 
Revisjon Midt-Norge SA 

409 000 414 000 419 000 423 000 

Medlemskap i foreninger 
(FKT) 

4 000 4 000 4 000 4 000 

     
Sum ramme for 
kontrollutvalget 

662 000 671 000 680 000 688 000 

 
Det legges opp til at kontrollutvalget selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for 
kontroll og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er 
det ikke lagt opp til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og 
tilsyn skal for øvrig føres på funksjon 110. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også 
påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige 
politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og 
ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre 
som måtte bli berørt av vedtakene.  
 
Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og 
fremst være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingen til 
revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid. 
 
 



 
 
Aktiviteten mht. regnskapsrevisjon følger i det vesentlige av det lovgitte revisjonsmandatet. 
Dette er for øvrig blitt utvidet med den nye kommuneloven - og med det blir kravene til 
kommunenes egenkontroll også innskjerpet. Bl.a. stilles nå krav til at regnskapsrevisor 
også skal gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll (kontroll med at lov og vedtak 
etterleves) på enkelte områder. Isolert sett vil dette kreve mer ressurser. 
 
Foruten regnskapsrevisjon er kontrollutvalgets viktigste verktøy forvaltningsrevisjon. 
Dersom kommunen ønsker å øke antall bestillinger til revisor, må det settes av større 
ressurser. Det samme gjelder dersom kommunen ønsker mer krevende prosjekter, som 
eventuelt også fordrer innleie av ekstern fagkompetanse på det enkelte fagområdet. 
 
Mange lovkrav er formulert som et krav om forsvarlighet (såkalt rettsbundet skjønn - som 
kan overprøves av statlige myndigheter mv.). Kommunestyret kan og bør imidlertid også 
vurdere hvorvidt kommunens frie skjønn utøves i samsvar med kommunens verdier og 
egne retningslinjer mv. Dersom kommunestyret ønsker produksjonen vurdert opp mot slike 
og andre faglige spørsmål vil krav om  innleie av ekstern fagkompetanse ved 
forvaltningsrevisjon o.l. kunne være aktuelt.  
 
Både økt aktivitet og mer krevende leveranser til kontrollutvalget vil også kunne medføre 
økt ressursbehov hos sekretariatet.  
 
Ved budsjetteringen har en lagt til grunn nåværende aktivitetsnivå. 
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