Formannskapet har behandla Høyring om ny kyrkjeleg organisering i møte den 11.10.2021 –
Sak 49/21
Behandling
Viktig at den enkelte kommune beheld innflytelse på økonomien innen kommunens grenser og at den
enkelte kommune har "ansvar" for kyrkjebygg i egen kommune.
Kan ein tenke seg ein modell der kommunane har tre representantar i felles prostiråd i alle sakar der det
ikkje er prat om økonomi?
I økonomisaker må alle kommunar vera representert.
Votering:
Samrøystes vedtak som rådmannen si innstilling.
Vedtak:
Ål kommune gir høringsuttale i høring om ny kirkelig organisering, i tråd med vurderingene i denne sak:
Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet
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?
Ål kommune sitt svar:
En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i kirkeligadministrasjon,
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 best mulig kvalitet innenfor de
tilgjengelige økonomiske rammene.
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?
Ål kommunes svar:
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?
Noen kommuner har flere sogn, andre har ett. Dialogen mellom kommune og fellesråd antas å bli
mer utfordrende i forhold til økonomiske bevillinger. I dagens modell finner vi løsninger sammen, vil
det være mulig i denne modellen? Prostifellesrådet vil ha ansvar for drift av kirkene. Vil det bety at de
deltakende kommuner vil ha et felles ansvar for den økonomiske delen av drift for alle kirker i prostiet
eller vil bevilling skje til kirke i egen kommune? I en større organisasjon vil mere ressurser måtte brukes
på ledelse. Det er viktig at disse ressursene finnes innenfor dagens budsjetter slik at dette ikke blir en mye
dyrere ordning for kommunene.
Spørsmål:
Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere
kommuneoverskridende prostifellesråd?
Ål kommune sitt svar:
- Det er viktig at man ser på dagens kostnader lager fordelingsnøkler slik at ingen
kommuner kommer dårligere ut økonomisk. Kommunenes må involveres tidlig i utarbeidelse av økonomiske
fordelingsnøkler.
- Drift og vedlikehold av kirker og andre bygg må budsjetteres og bevilges kommune for kommune slik at
man bevilger til kirker i egen kommune.
- Viktig at samarbeidet kommune/kirke opprettholdes.

Spørsmål:
Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og
videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune (For hvert alternativ: Svar på en skala fra
1-5, der 5 er veldig viktig, mens 1 er Helt uviktig)
- 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.
- Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett
- Styrke kirkens rolle som samskapningsaktør for kommunene
- Annet; spesifiser
Ål kommune sitt svar:
Viser til svar på forrige spørsmål.
Spørsmål:
Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene?
- Ja, med full stemmerett
- Ja, men begrenset stemmerett.
- Ja, tale og forslagsrett. - Nei.
Ål kommune sitt svar:
En stor andel av rådets budsjett vil typisk komme fra kommunale tilskudd. Kommunen bør ha en
representant med full stemmerett.
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. KS svar KS har ikke
kommentarer ut over det som er angitt overfor.
Ny prostistruktur
Spørsmål:
I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på ved
fastsetting av nye prostigrenser. Svar på en skala fra 1-5 der 5 er veldig relevant, mens 1 er veldig irrelevant.
1) Medlemsstørrelse
2) Geografisk størrelse
3) Identitet/naturlig område
4) Antall sokn
5) Antall prostier i bispedømmet
6) Antall kommuner
7) Kjente strukturer i kirken og samfunnet
8) Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene, nylig |sammenslåtte kommuner)
Ål kommune sitt svar:
Viktig at prostiet ikke blir for stort da det kan føre til økt opplevelse av avstand mellom kirke og
Kommune/innbygger.

