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Høringsuttalelser til notatet: 
«Staten og Den norske kirke - et tydelig skille» 

Kirkevergen sender herved uttalelser fra Botne menighetsråd, Holmestrand menighetsråd og 
Holmestrand kirkelige fellesråd: 

Botne menighetsråd behandlet høringsnotatet som sak 57 /14 i møte 23.oktober d.å. og 
vedtok følgende: 

I. Vi ønsker en tydeliggjøring av statens fremtidige økonomiske ansvar 
2. Kirkens nedervervede midler, nå forvaltet av Opplysningsvesenets fond, bør ti?falle 

kirken og forvaltes av kirken. Deler av disse midlene bør kunne benyttes til 
istandsetting av kirkens bygningsmasse 

Holmestrand kirkelige fellesråd behandlet høringsnotatet som sak 42/14 i møte 30.oktober 
d.å. og vedtok følgende: 

J. Kirkeligfellesråd ønsker at soknet og kirkeligfellesråd er selvstendige rettssu~jekter i 
loka/kirken og at Kirkemøtet er rettssubjekt på «stallig nivå» 

2. Kirkelig.fellesråd støtter forslaget om en ny bestemmelse som tydeliggjør soknets rett 
til å bli betjent av prest 

3. Kirkeligje/lesradforutsetter at Kirkerådet og dets administrasjon samt Kirkemøtet må 
gjennomgå en forvaltningsreform for å passe inn i en demokratisk styrt kirkemodell 
med en arbeidsgiverli~je og en saksgangslinje fra bunn til topp i kirken 

4. Kirkelig fellesråd støtter ikke forslaget om at det skal være forskje llige regler.for 
klageadgang ved tilsettelse og personalsaker i kirken. Prester og andre tilsatte skal 
være underlagt samme system 

5. Kirkeligfellesråd støtter forslaget.fra kirkeforliket i 2008 om at statens 
finansieringsansvar overfor kirke skal være noenlunde det samme som før. Det er 
nødvendig med en rekke presiseringer av økonomisk ansvar for gravlunder, kapeller 
og kirkebygg - herunder særskilte regler for forvaltningen av middelalderkirker og 
anlegg 

6. Kirkeligfellesråd støtter ikke forslaget om nedleggelse av «Den norske kirkes 
landsfond». Midlene stammer fra lønninger som prestene under den tyske 



okkupasjonen 1940 - 1945 avviste å motta. Det er viktig at alle, i tidene som kommer, 
blir minnet på hva kirken gjorde. Ved å beholde fondet kan en vise til et konkret 
eksempel på kamp mot det som truer vestens verdigrunnlag. Utdelinger fra fondet bør 
styres mot dette formål. 

7. Kirkeligfellesråd støtter ikke forslaget om at «Opplysningsvesenets.fond» skal fi'edes i 
samband med skillet mellom stat og kirke. Etter vårt syn tilhører fondet folkekirken og 
ikke staten. Det foreslås derfor en samlet gjennomgang av alle spørsmål som 
vedkommer fondet. Herunder pekes det på at avkastningen er for liten og at gjeldende 
forvalterpraksis langsomt forringer fondets verdier. Kirkeligfellesråd vil også peke på 
at gravlundsgrunn som formelt eies av fondet men som de kirkeligefellesrådene 
betaler leiefor - bør overføres vederlag.~fritt til soknet 

8. Kirkeligfellesråd vil peke på at en ny kirkelov må inneholde regler som gjør det 
tydelig hvordan kirkens eiendeler og ansvar skal.forvaltes ved 
kommunesammenslåinger 

Menighetsrådene i Hillestad og Holmestrand sokn har gjennom sine ledere (fullmakter) 
meddelt at rådene støtter uttalelsen til kirkelig fellesråd. 

Holmestrand 3 t . oktober 2014 
Med hilsen 


