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Staten og Den norske kirke —et tydelig skille

Høringsuttalelse fra Bodin menighet

Behandlet i Bodin menighetsråd 29. okt 2014

Bodin menighet viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med

dette sin høringsuttalelse.

Bodin menighet vil først gi sin tilslutning til de tre viktige forutsetningene som departementet har lagt

til grunn for forslaget. Dette er et viktig og avgjørende grunnlag.

Grunnloven paragraf 16 ligger fast

Den norske kirke skal finansieres over offentlige budsjetter

Soknets rettslige og økonomiske selvstendighet skal føres videre.

Menighetsrådet vil komme med følgende kommentarer til noen av punktene i høringsnotatet.

3.3-3.6 Soknets selvstendighet.

Bodin menighetsråd er opptatt av å styrke soknet som grunnenheten i Den norske kirke og

menighetsrådet som soknets organ. Det er også riktig at det er Kirkemøtet som opptrer på vegne av

det samlede rettsubjekt uten at det må svekke soknets selvstendighet. Det mener vi ivaretas gjennom

Departementets forslag om at Kirkemøtet kan delegere til bispedømmeråd, men ikke til soknet og at

soknet kan avgi oppgaver til bispedømmerådet. Vi støtter med dette forslaget til lovendringer slik de

fremgår i høringsnotatets del II, kapittel 3.

4. Overføring av arbeidsgivermyndigheten fra staten til kirken

Hvis kirken skal kunne være en landsdekkende folkekirke så trengs det prester. Det er viktig at

arbeidsgiverfunksjonen for prestene derfor legges til det sentrale rettsubjektet. Dette for å sikre en

helhetlig tenkning i forhold til prestetjenesten. Det vil gjelde både kjønnsbalanse og teologisk

forskjellighet. Dette bør ikke flyttes ned til et lavere adminisitrasjonsnivå.
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Det bør derfor legges inn i bestemmelsene at "bispedømmerådet tilsetter proster og menighetsprester"

slik som ordningen er i dag.

Vi ser det også viktig at det jobbes med ulike karriereveier for prester, spesialiseringer og lignende

innenfor en jobb i kirken, slik at vi sikrer at prestene blir i kirkelige stillinger.

Det må sikres en stor grad av forutsigbarhet for de nå statlige ansatte i en overgang, og videre tjeneste

under kirken som arbeidsgiver. Dette må sikres i gode og forutsigbare avtaler på linje med de som

finnes i dag som statlig ansatt i forhold til tariffavtaler og pensjonsavtaler. Dette er viktig både for å

sikre rekrutteringen til presteyrket og beholde prestene i kirken. En lovfestet rett til fortsatt å være

medlem av statens pensjonskasse kan være en fornuftig vei å gå for å skape trygghet og forutsigbarhet.

Menighetsrådet støtter også forslaget om en lovfestet klagenemd da Kirkemøtet er lite egnet som

organ for klagebehandling.

5.2.1. Lovforslag knyttet til soknets rett til prest

Videre vil menigheten understreke viktigheten av soknets rett til å bli betjent av prest. Departementet

foreslår å lovfeste prestetjenesten. Dette mener vi er helt avgjørende for at det fortsatt skal kunne

være en landsdekkende folkekirke. Det må sikres kirkelig nærvær og betjening i hele landet gjennom

lovfestet rett til prest i hvert sokn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme.

Menigheten mener også at det må være en form for sikring av at det tilbys trosopplæring i alle sokn

samt en tjeneste med diakoni og kirkemusikk.

5.2.2. prestenes uavhengighet

intensjonen i avsnittet om presters uavhengighet må sikres i ny lov slik departementet foreslår. Vi

foreslår at følgende ordlyd tas inn i kirkeloven pargraf 34.

All prestetjeneste skal organiseres slik at den enkelte prest kan utøve sin tjeneste i samsvar med

ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser.

5.3.2/3 Biskopens uavhengighet og biskopene som organ.

Menighetsrådet deler vurderingen i høringsnotatet i pkt 5.3.2. og støtter departementets synspunkt om

at 'det er grunn til å sikre en fortsatt uavhengig bispetjeneste og unngå at det fastsettes ordninger som

innebærer at Kirkerådet kommer i et overordningsforhold til biskopene'. Biskopens uavhegnighet ved

utøvelse av forpliktelser som ordinasjon, vigsling og visitasjon bør gis utrykkelig vern i kirkeloven. Dette

vil være med på å sikre en inkluderende og landsdekkende kirke med rom for forskjellighet.

Vi må klare å holde fast på både den vigslede tjenesten (den episkopale lederlinjen) og demokratiet

(den synodale lederlinjen). Denne todelingen er nødvendig for at vi skal være kirke, men det må også

sikres god samhandling. Det er avgjørende og sikre reelt demokrati samtidig som man sikrer en preste-

og biskoptjeneste med selvstendig forpliktelse på ordinasjonen. Dette tror vi at vil være med å ivareta

den brede folkekirken.
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økonomien er menighetsrådets største bekymring i forhold til skille mellom stat og kirke. Vi tror ikke at

en medlemsavgift vil være veien å gå for å kunne opprette en landsdekkende folkekirke. Livsynsavgift

over skatteseddelen kan være en vei å gå, men det må bare være et tillegg til en sterk finansiering fra

stat og kommune.

Noen andre saker.

Forslag om endring i ordlyden i kirkelovens paragraf 14 første ledd.

Menighetsrådet ønsker å understreke soknets selvstendighet og ser i noen grad at fellesrådene har fått

en sterkere posisjon og tyngde enn lovgrunnlagets (kirkeloven 1997) intensjon mens menighetsrådenes

posisjon og tyngde svekkes. Soknet har ansvar for å utarbeide mål og planer for virksomheten og da er

ordlyden slik den står i dag i forholdet til fellesrådet litt misvisende.

Vi foreslår at ordlyden bør endres til "...utarbeide mål og planer for fellesrådets virksomhet..." og ikke

for den kirkelige virksomheten i kommunen som det står i dag. Hvert sokn har ansvar for den kirkelige

virksomheten i soknet.

Henrik Torp Elin M. W. Irgens

Leder i Bodin menighetsråd Sokneprest
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