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Høringssvar - Mal for helhetlig menighetsplan 

 
MF vitenskapelig høgskole har lest høringen "Mal for helhetlig menighetsplan". Vi vil i dette brevet gi en 
generell kommentar, og viser ellers til mer detaljerte svar og kommentarer i det elektroniske 
innsendingsskjemaet for høringen. 
 
MF gir honnør til Kirkerådet som nå utvikler en mal for helhetlig menighetsplan som synes å være relativt 
enkel å bruke for menigheter. Vår erfaring viser at det er behov for et slikt verktøy for menighetene i Den 
norske kirke. Vi har i mange år arbeidet systematisk med «menighetsutvikling i folkekirken» (MUV), der 
arbeid med ulike verktøy for analyse og utvikling av menigheten, med tanke på å utvikle en helhetlig 
menighetsplan, har stått sentralt. Kirkerådet har vært en nær samarbeidspartner i dette, med økonomisk 
støtte i mange år og ved at seksjonsleder for «avdeling for menighetsutvikling» var med i styringsgruppe i 
ca. ti år. Samlet har MF ledet MUV-prosesser i over 60 menigheter i Den norske kirke, fordelt på de fleste 
bispedømmer.  
 
En ny mal har et noe annet siktemål enn den type helhetlig plan vi har arbeidet med tidligere, men vi ser 
mange paralleller og vi drar nytte av erfaringer fra MUV-prosjekter i menigheter i vår høringsuttalelse. 
Blant annet har vi sett behov for en bedre tilrettelegging av statistiske data på soknenivå, og gode digitale 
verktøy for dette. Dette har vi ved flere anledninger utfordret kirkerådets administrasjon til å ta tak i. Vi ser 
at fremlagte forslag til mal for helhetlig plan imøtekommer noen av våre tidligere forslag. Samtidig ser vi at 
det gjenstår mye arbeid om en skal få tilrettelagt gode data på soknenivå, spesielt relevante demografiske 
data. At det nå legges opp til at menighetene skal analysere og beskrive menighetens kontekst, utfordringer 
og ressurser, er noe vi støtter. Dette er også en videreutvikling av det som til en viss grad skjer i lokal plan 
for trosopplæring. En slik beskrivelse er et nødvendig grunnlag for strategiske drøftinger og valg for videre 
utvikling av menigheten.  
 
Samtidig som det vil være bra med en mal for planarbeidet, vil vi minne om at et planverktøy i seg selv 
ikke nødvendigvis fører til utvikling. Vår erfaring tilsier at en mal for en plan er et nyttig, men ikke alene et 
tilstrekkelig verktøy for å få til gode arbeidsprosesser og deretter bli forpliktende for videre strategisk 
arbeid. Vi vil understreke viktigheten av at det arbeides bevisst med å få en god forankring av planen 
gjennom en arbeidsprosess som involverer mange, og forholder seg aktivt til ulike ledere og besluttende 
organer. Et slikt lokalt planarbeid krever ledelse og faglig kompetanse.  
 
Utdanning av medarbeidere er et godt bidrag for å sikre gode plan- og utviklingsprosesser i menigheter. 
Ekstern rådgivning og samarbeid menigheter imellom kan også være nyttige virkemidler. MF vil fortsatt 
tilby utdanning og tjenester som kan bidra til å øke kompetanse hos kirkelige medarbeidere, og slik være til 
støtte for arbeid med helhetlig menighetsplan. 
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Vi viser til detaljerte svar og kommentarer på de enkelte spørsmål som er stilt, i høringens elektroniske 
svarskjema. Lykke til med det videre arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen for 
MF vitenskapelig høyskole 
 
 
Vidar L. Haanes 
Rektor 
 
Brevet er elektronisk håndtert og derfor ikke signert. 
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