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Høringssvar - ny organisering av Den norske kirke - Müller-Nilsen-utvalgets
utredning
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Inderøy kommune sender inn høringssvar vedrørende ny organisering av Den norske kirke,
utarbeidet av arbeidsgruppa.
Vedlegg
1 Særutskrift Høring ny organisering av Den norske kirke - Müller-Nilsen-utvalgets utredning
2 Høringsnotat om ny kirkelig organisering – til offentlige instanser.pdf

Bakgrunn
Viser til utvalgsak 34/21 og 74/21 (vedlegg 1). Hovedutvalget ønsket å utsette endelig behandling av
saken til 21. september – til kirka/fellesrådet på Inderøy har behandlet saken.
Kirka/fellesrådet har seinere frist enn kommunen, og har ikke behandlet ferdig saken ennå. Bente
Melhus (AP) og enhetsleder for kultur Ingrid Stai Skjesol har gjennomført et arbeidsmøte med
kirkeverge John Halvor Berg, og har utarbeidet et utkast til høringssvar som svarer direkte på
spørsmålene i høringsnotatet (vedlegg 2).

Vurdering
Utkast til høringssvar (jf. høringsspørsmål i vedlegg 2):
2. Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet
04. Fritekstsvar: Alle i kirka får en felles arbeidsgiver. Kommunen vil kunne forholde seg til en mer
profesjonell administrasjon innenfor alle fagfelt, som er mindre sårbar – bl.a. som
gravferdsmyndighet.

05. Fritekstsvar: Lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) legger
fortsatt til rette for et nært samarbeid mellom kommune og kirke, og har et eget kapittel med formål
å legge til rette for at Den norske kirke forblir en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk
folkekirke (§10). Trossamfunnsloven viderefører et kommunalt finansieringsansvar for Den norske
kirke lokalt. Inderøy kommune er derfor opptatt av nærhet til Kirkene i Inderøy og ønsker at det skal
være et administrativt ledd på kommunenivå.
I Inderøy har samarbeidet mellom kirkelig fellesråd og kommunen fungert godt, og det har vært god
dialog mellom kommune og kirke. Det har vært tydelig hva som er kommunens ansvar og hva som
ligger til kirka.
Med ny organisering i prostifellesråd, er Inderøy kommune bekymra for at samarbeidet mellom
kommunen og den lokale kirka blir mer distansert enn med dagens praksis. Inderøy kommune ønsker
fortsatt å ha et administrativ nivå for kirka i kommunen slik at kommunen som finansierer kirka, har
en samarbeidspartner lokalt.
06. Fritekstsvar: Inderøy kommune ønsker at det opprettholdes et administrativ nivå for kirka lokalt,
på kommunenivå.
07. Skala fra 1-5: 5 (veldig viktig) på alle tiltakene
08. Alternativ 1: Ja, med full stemmerett
09. Fritekst: Det varierer i dag fra kommune til kommune i hvor stor grad kirka involverer seg i
aktivitet i bygda. Det må lages et system for fordeling av driftsmidler som greier å ivareta egenarten
til kirkene i de enkelte kommunene, så et nytt system ikke fører til at livet i kirka smuldrer bort.
For Inderøy kommune er det også viktig å sikre at kommunens bevilgninger til investering skal brukes
til investeringer i Inderøy.
3. Ny prostistruktur
10. Skala fra 1-5: 4.
Kommentar: Medlemsstørrelse, identitet/naturlig område og antall kommuner vil være særlig
viktige. Det må legges vekt på medlemsstørrelse, at kirkene får mulighet til å bevare sin lokale
egenart, og at det ikke blir store prosti som omfatter mange kommuner.
11. Fritekstsvar: Inderøy kommune ser det som hensiktsmessig at geografisk område som kommunen
skal bevilge penger til er det samme som kirkenes administrative område.
12. Fritekstsvar: Inderøy kommune har erfaring med interkommunalt samarbeid med 3-5 kommuner
på flere områder. Det er positivt å kunne dele erfaringer og utnytte hverandres kompetanse. Det kan
være en utfordring å ha god nok dialog med vertskommuner rundt økonomi, regnskap og
budsjettfordeling.
13. Fritekstsvar: Inderøy kommune mener forslaget i for liten grad vurderer hva som fungerer bra
med ordningen vi har i dag, og hvordan man heller kan videreutvikle den.

Konklusjon
I Inderøy har samarbeidet mellom kirkelig fellesråd og kommunen fungert godt, og det har vært god
dialog mellom kommune og kirke. Det har vært tydelig hva som er kommunens ansvar og hva som
ligger til kirka.

Med ny organisering i prostifellesråd, er Inderøy kommune bekymra for at samarbeidet mellom
kommunen og den lokale kirka blir mer distansert. Inderøy kommune ønsker fortsatt å ha et
administrativ nivå for kirka i kommunen slik at kommunen som finansierer kirka, har en
samarbeidspartner lokalt.
Ved en eventuell ny organisering, må et så nært samarbeid som mulig sikres i forbindelse med
budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune.

