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Høring fra Romsdal Interkommunalt politisk råd:

Høring om ny kirkelig organisering

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.

Bakgrunn
Det vises til høringsbrev fra kirkerådet datert 17.06.2021, med forslag til ny kirkelig organisering
lokalt, som blant annet er sendt til kommunene.
På bakgrunn av at kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirke lokalt er videreført i ny
trossamfunnslov, ønsker ROR-kommunene å gi en felles høringsuttalelse.

Høringsuttalelse
1. Spørsmål:
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?
Svar:
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 sentral kirkelig
administrasjon og bispedømmeråd til lokalt operativt nivå har også sine fordeler. RORkommunene mener det er gunstig med en enhetlig arbeidsgiverstyring på lavest mulige nivå.
Dette vil kunne gi mulighet for bedre oppgaveløsing lokalt, slik at kirkelige tjenester kan
leveres med best mulig kvalitet innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.
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2. Spørsmål:
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?
Svar:
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.
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