DEN NORSKE KIRKE

Sør Innherad prosti
Vinne sokneråd
Høringssvar - Sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier
1. Høringsinstansene bes gi en vurdering av enhetens størrelse. Synes det rimelig at
18 prester har en prost som leder og arbeidsgiver? Er enheten passe, for stor,
eller for liten?
Svar:
Vinne sokneråd mener at en prost som leder for atten prester er en grei størrelse.
Dette også sett i forhold til andre arbeidsplasser. Hvis vi skal komme noen vei med
innsparinger og effektivisering bør prostiene være på en slik størrelse. Men det må
være en forutsetning at Prosten må ha resurser og muligheter til å besøke og følge opp
alle menighetene i prostiet.
2. Ivaretar forslaget menighetens behov for prestetjeneste?
Svar:
I og med at forslaget ikke innebærer kutt i prestestillinger mener vi det vil ivareta
menighetenes behov for prestetjenester.
3. Har høringsinstansene synspunkter på navnet på prostiet?
Svar:
Vinne sokneråds mening er at det bør hete Stiklestad prosti. Vi er på linje med det
utredningen sier om å bruke Stiklestad som navn på det nye prostiet. En slik
navngiving vil sterkere markere prostiet som en ny enhet og gi prostiet en tydelig
kirkelig identitet. Stiklestad som navn vil markere prostiets tilknytning til et av kirkens
og bispedømmets mest symboltunge steder. En slik navngiving vil også korrespondere
godt med Nidaros som bispedømmets navn.

4. Har høringsinstansene synspunkter på plassering av prostesetet?
Svar:
Vi synes det i høringsutkastet er gjort en grundig og velreflektert begrunnelse for at
Stiklestad som prostesete vil være et klokt valg.
Stiklestad er prostiets viktigste symbolsted – både kirkelig og sekulært, historisk og
dagsaktuelt. Fram mot nasjonaljubileet i 2030 vil Stiklestad kreve kirkens
tilstedeværelse og bidrag i de kontinuerlige samtalene om kirkens, lokalsamfunnets og

nasjonens identitet, røtter og arv – uavhengig av prostesetets plassering. På Stiklestad
vil prosten være kirkens viktigste lokale symbolbærer. Stiklestad er et sted som både
vil gi kraft til symbolbæreren og som har kraft til å bære symbolet.
5. Har høringsinstansene forslag til alternative måter å gjennomføre innsparinger i
prestetjenesten på?
Svar:
Et forslag fra Vinne sokneråd er at det må ses på muligheter for å delegere noen av
prestenes oppgaver over på andre.
 Kan noe av oppgavene delegeres over til kateketer/diakoner?
 Merkantile oppgaver til andre ansatte (kontorsekretærer)?
Dette kan frigjøre tid for prestene som de kan bruke på menighetsarbeid – «bygge
kirke».

6. Har høringsinstansene andre kommentarer eller vurderinger til saken?
Svar:
Vi mener det er riktig og viktig å bruke Stiklestad som merkevare nå framover mot
2030. Det kan gi det nye prostiet et løft og tilføre oss ekstra resurser som vi kan ha
nytte av også etter 2030.

