
Fra: Anne Grethe Stræte [gstraete@online.no] 
Sendt: 24. november 2014 21:28 
Til: Postmottak KUD 
Emne: VS: Høring om "Staten og Den norske kirke - et tydelig skille" 
Vedlegg: Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd - Staten og Den norske kirke - et 

ty....pdf 
 
 
 

Fra: Knutsen, Freddy [mailto:freddy.knutsen@kirken.no]  
Sendt: 6. november 2014 14:43 
Til: Knutsen, Freddy 
Emne: Høring om "Staten og Den norske kirke - et tydelig skille" 
 
 
Åsnes Menighetsråd behandlet  saken i menighetsråd 13. november d.å. og  vi slutter oss til Hamar 
Bispedømmeråds uttalelser. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Åsnes Menighetsråd 
Anne Grethe Stræte, leder 
 
 
 
                                                                                                                 
Til menighetsråd i Hamar bispedømme 
 
Jeg viser til epost sendt dere 22. oktober 2014 om høringen «Staten og Den norske kirke – et tydelig 
skille». 
Vedlagt følger endelig høringssvar fra Hamar bispedømmeråd. 
 
Jeg vil igjen gjøre oppmerksom på at departementet har åpnet for å motta høringssvar til og med 15. 
november.  
Til menighetsrådenes behandling av saken vil vi understreke betydningen av  å både omtale det som 
dere måtte mene er bra, og det som dere mener burde vært annerledes. Send gjerne en kopi til Hamar 
bispedømmeråd.  
 
Siden forrige epost har vi fått melding fra menighetsråd om at de slutter seg til Hamar bispedømmeråds 
uttalelse. Det er mulig. Send da melding direkte til kulturdepartementet på epost: 
postmottak@kud.dep.no 
 
 
Med vennlig hilsen, 
  
Freddy Knutsen, kirkefagsjef 
Hamar bispedømmeråd 
 Tlf. 62 55 03 50/dir. tlf. 62 55 03 53/mobil 476 11 855 

mailto:freddy.knutsen@kirken.no
mailto:postmottak@kud.dep.no


 E-post: freddy.knutsen@kirken.no 
Hjemmeside: www.kirken.no/hamar  
 
 
 

From: Knutsen, Freddy  
Sent: Wednesday, October 22, 2014 2:49 PM 
To: Knutsen, Freddy 
Subject: Høring om "Staten og Den norske kirke - et tydelig skille" 

 
Til menighetsråd i Hamar bispedømme 
 
Kulturdepartementet har sendt «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» på høring. 
Menighetsrådene er blant høringsinstanser. Dette er en viktig høring for Den norske kirke.  
Menighetsrådenes stemme har betydning. Hamar bispedømmeråd oppfordrer derfor menighetsrådene 
til å sette seg inn i høringsnotatet og sende sine synspunkt til departementet. 
 
Departementet har satt høringsfristen til 1. november. Grunnet sen utsending av høringsnotatet vil 
høringssvar mottatt til og med  15. november bli inkludert i oppsummeringsmaterialet. Alt som kommer 
inn etter den datoen vil bli lest, men kommer ikke med i oppsummeringen. 
 
Hovedsiktemålet er å gjennomføre et tydelig skille mellom staten og kirken, slik at Den norske kirke får 
selvstendig stilling overfor staten. Det betyr at Den norske kirke skal bli et selvstendig rettssubjekt, og at 
prestene og de tilsatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjoner overføres fra staten til 
det nye rettssubjektet. Høringsnotatet beskriver forslag knyttet til dette. 
 
Høringsnotatet omtaler soknets rettslige selvstendighet, finansieringen av kirken, reguleringen av 
biskopenes og prestenes tjeneste og opprettelse av en klagenemnd for Den norske kirke. Dokumentet 
omtaler også en rekke økonomiske og administrative elementer i kirken som blir berørt av disse 
endringene. 
 
Etter høringen er avsluttet vil Kulturdepartementet sende et nytt høringsfremlegg til behandling av 
Kirkemøtet i april 2015. Departementet vil deretter forberede en lovproposisjon til behandling i 
Stortinget våren 2016. Endringene er planlagt iverksettes 2017.  
 
Departementet har utarbeidet et eget hefte med oversikt over viktige spørsmål som tas opp i 
høringsnotatet. Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside: www.regjeringen.no, 
Kulturdepartementet, Høringer. 
 
Vedlagt følger saksfremlegget til Hamar bispedømmeråd om høringen. Hamar bispedømmeråd vil vedta 
sin egen høringsuttalelse under sitt møte mandag 27. oktober 2014. 
 
Til menighetsrådenes behandling av saken vil vi understreke betydningen av  å både omtale det som 
dere måtte mene er bra, og det som dere mener burde vært annerledes. Send gjerne en kopi til Hamar 
bispedømmeråd.  
 
Med vennlig hilsen, 
  

mailto:freddy.knutsen@kirken.no
http://www.kirken.no/hamar
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Freddy Knutsen, kirkefagsjef 
Hamar bispedømmeråd 
 Tlf. 62 55 03 50/dir. tlf. 62 55 03 53/mobil 476 11 855 
 E-post: freddy.knutsen@kirken.no 
Hjemmeside: www.kirken.no/hamar  
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