Alstadhaug menighetsråds høringssvar på sammenslåing
1. Høringsinstansene bes gi en vurdering av enhetens størrelse. Synes det
rimelig at 18 prester har en prost som leder og arbeidsgiver? Er enheten
passende, for stor, eller for liten?
Svar: Det kan være rimelig at 18 prester kan ha en prost som leder, men det er
tre faktorer som spiller inn på om det vil fungere.
1. Sør-Innherad prosti har kommet langt i endringene av
fellesrådsstrukturer. Med tanke på at Nord-Innherad fremdeles har fem
fellesråd, og at en av prostens ansvarsområder er å samordne
prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet, mener vi at enheten
er for stor.
2. Prostens tilgjengelighet for prestene er også avgjørende. Det vil i det
skisserte forslaget være to store kontorfellesskap (Steinkjer og Levanger),
og flere mindre. Prosten bør ikke «kontorfestes» til et av de to store
stedene, men bør være tilgjengelig begge steder. Dette vil bli krevende
for prosten, og tilgjengeligheten for prestene vil være liten.
3. En siste faktor er fokuset på Stiklestad som kirkehistorisk sted fram mot
jubileet i 2030. Dette vil sette krav til prosten, og vi er usikre på om
enheten derfor blir for stor.
2. Ivaretar forslaget menighetenes behov for prestetjeneste?
Svar: Nei.
Sør-Innherad prosti mangler ifølge ressursvurderingen 1,14 årsverk. Vi vet også
at Nord-Innherad i en årrekke har hatt 2-3 stillinger stående vakante. Prostens
prestetjeneste vil også reduseres ved en sammenslåing. Tidligere har prosten i
Sør-Innherad utført mellom 40-50% prestetjeneste. En ny sammenslått prost vil
kanskje kunne utføre 20%, fordelt på et dobbelt så stort område. Disse
faktorene tilsier at forslaget ikke vil ivareta menighetenes behov for
prestetjeneste, siden to områder med manglende ressurser slås sammen.
3. Har høringsinstansene synspunkter på navnet på prostiet?
Svar: Stiklestad prosti. Dette navnet har en sterk kirkehistorisk verdi og
symbolverdi. Det er også et navn som er godt kjent over hele landet.

4. Har høringsinstansene synspunkter på plassering av prostesetet?
Svar: Levanger.
Prostesetet kan gjerne formelt ligge på Stiklestad, men prostens kontor bør
ligge på Levanger. Dette på grunn av etablert kontorstruktur og gode
samferdselslinjer. Prosten bør også ha tilgang til kontormulighet på Steinkjer,
jmfr. pkt.1.2.
5. Har høringsinstansene forslag til alternative måter å gjennomføre
innsparinger i
prestetjenesten på?
Svar: Den nye beredskapsavtalen, som er utenfor prestenes arbeidstid, frigjør
4-5 prestestillinger i Nidaros. Vi lurer på om ikke dette er nok for å oppnå de
innsparinger som er krevet?
Størrelsen på prostiene i Nidaros bispedømme vil bli veldig varierende, alt fra
stor-prosti i Trondheim med rundt 25-27 prester, vårt ev. sammenslåtte prosti
med 18 prester og til Stjørdal og Fosen prosti med 8 prester. Vi mener det er
uheldig at prostiene utenfor byen har såpass varierende størrelse, og at dette
kan virke inn på presterekruttering.
Vi mener at bispedømmerådet ikke må forhaste seg, og kan avvente
kommende fellesrådssammenslåinger, og eventuelle andre endringer i
strukturene i kirka, før de slår sammen flere prostier.
6. Har høringsinstansene andre kommentarer eller vurderinger til saken?
Svar: Alstadhaug menighetsråd vil foreslå å beholde Sør-Innherad som prosti,
men skifte navn til Stiklestad. Vi mener det kan forsvares å beholde et såpass
lite prosti med henblikk på det kommende 1000-årsjubileum for kirka og
Stiklestad.
Vi vil igjen rette fokus på at Nord-Innherad og Sør-Innherad er to områder som
lenge har kjent på presteressursmangel, og vil uttrykke vår bekymring for om
prestetjenestene ut i menighetene vil bli godt nok ved en sammenslåing av
disse.

Høringssvaret er skrevet av sokneprest Eirik Bakken på oppdrag fra
menighetsrådet på møte 5. juni 2018. Justert etter innspill på mail fra
menighetsrådets medlemmer.

