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Staten og Den norske kirke  
-et tydelig skille.  
Høring fra Brønnøy menighetsråd. 28.10.14 

Vi ønsker å uttrykke tillit til grunnholdning i dokumentet og tilslutning til 

hovedmomentene.  

Det er viktig at grunnloven ligger fast, med de tre viktige forutsetninger til grunn for 

forslagene;  

- Grunnlovens paragraf 16. ligger fast.  

- Den norske kirke skal fortsatt finansieres over offentlige budsjetter. 

- Soknets rettslige og økonomiske selvstendighet skal føres videre. 

Vi mener at det er viktig at den evangelisk lutherske folkekirken beskyttes av lovverket.  

Kommentarer til andre pkt. i høringsnotatet:  

Lovgrunnlag for statens finansiering av kirken 

Vi støtter lovgrunnlaget for statens finansiering av kirken. Det er viktig at statens 

finaniseringsoppgaver overfor kirken forblir den samme som før, og at denne lovfestes. 

Det samme gjelder for kommunenes finansieringsansvar overfor kirken, at dette 

videreføres. Vi støtter at den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat og kommune 

på kirkens område forblir som i dag.  

Regulering av biskopenes og prestenes tjeneste 

Vi støtter tanken om å lovregulere prestens selvstendighet og støtter dermed også 

forslaget til lov s. 36 i høringsnotatet.  

 Når det gjelder den del av prestetjenesten som omhandler ordinasjonsforpliktelsen ved 

forkynnelse og sakramrentsforvaltning, er denne pr. def.  selvstendig under biskopens 

tilsyn og kirkens bekjennelsesskrifter, og trenger således ingen bred kirkelig støtte.  

Vi er opptatte av at effektivitetsbehovet ikke må gå ut over regulering av biskopens og 

prestens tjeneste. Det bør være en prest i hvert sokn, prost i hvert prosti, biskop i hvert 

bispedømme.  

Prestens selvstendighet er viktig for å bevare folkekirken. Dette er samfunnsmessig 

begrunnet og bør derfor lovfestes slik det står i notatet. 

Pensjonsordning 

Vi anbefaler at det søkes om varig medlems skap i statens pensjonskasse utover 

overgangsperioden på tre år.  

Kirkens økonomiske stilling 

Rammetilskudd til kirken: 

Finansieringsgrunnlaget vil være statens årlige rammetilskudd, men det er kirkemøte 

som  bør bestemme hvordan tilskuddet fordeles.  
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Opplysningsvesnets fond,  

Vi er positive til at fondet har et grunnlovsvern, men det bør på sikt overføres til kirken. 

Da bør det lovfestes slik at det er i tråd med grunnlovens paragraf 116, som sier at 

fondets grunnkapital ikke kan brukes opp, og at fondets midler bare kan brukes til 

bestemte formål. 

Forvaltningen av dette fondet krever kompetanse og det høres trygt ut at fondet 

forvaltes av kulturdepartementet inntil en selvstendig kirke får tilstrekkelig kapasitet til å 

ta et selvstendig ansvar for økonomien, slik det står i høringsnotatet. 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Vi er enige i at: «En selvstendiggjort kirke har i dag neppe tilstrekkelig kapasitet til å ta 

et selvstendig ansvar for økonomien» 

Vi ser at ved å skille Staten og Den norske kirke vil kirkens behov for styrket kompetanse 

og kapasitet innen både økonomi og personalforvaltningen, sammen med behovet for ikt 

baserte systemer og programmer bli en utfordring. 

Vi ønsker at det lages en overgangsordning slik at erfaringer kan overføres mellom 

Staten og Kirken, før skillet. 

 

For Brønnøy menighetsråd. 

Randi Einarsen. 

 


