
Høringssvar fra Bruflat sokneråd og N. Etnedal sokneråd 

Høringsfrist og tempo på endringene 
Endringene i kirkeordningen berører folket sterkt. Folkets tilhørighet til kirken er sterk fordi 
denne tilhørighet er basert på de dypeste følelser i livet; ved fødsel, død, det å bli voksen og 
ved høytider. Arbeidet med ny kirkeordning må ta vare på denne tilhørigheten og ikke 
svekke eller provosere den. 
Vi er derfor enig med departementets mål om å sikre gode involveringsprosesser, brede 
flertall, kontinuitet og fortsatt skrittvis utvikling. Det er grunn til å spørre om departementet 
selv etterlever dette med den tempoplanen som legges.  To måneder er knapt for de 
folkevalgte til å sette seg inn i og ta stilling til forslagene som legges fram. Flere 
menighetsråd har ikke hørt om/mottatt høringen før i slutten av september. Andre har ved 
midten av oktober ikke mottatt den. Høringsprosessen med kirkeordning i 2012 viser at 
dette engasjerer og berører soknene. Det er viktig at soknene gis reell mulighet til å delta i 
denne grunnleggende prosessen med å forme kirken.  
 

Den norske kirke som rettssubjekt 
Sokneråda i Etnedal er tilfreds med at høringsnotatet legger vekt på å bevare soknet som 
den grunnleggende enheten i Den norske kirke, og at det etter dette får videreført sin 
selvstendighet som eget rettssubjekt. Den lokale tilhørigheten, med positivt samspill mellom 
kirke og samfunn, er en viktig bærebjelke for fremtidens kirke.  
Krav om soknets selvstendighet kom også  tydelig frem under Kirkerådets høring om 
kirkeordning i 2012. 
 
Vi er enige i at det nye rettssubjektet (Kirkemøtet) og soknet skal være likestilte rettssubjekt 
 
Sokneråda i Etnedal ønsker ikke et eget demokratisk organ på prostinivå.  
Et slikt organ vil, etter vårt syn, øke byråkratiet unødvendig.  
 

Lovgrunnlag for statens finansiering av kirken 

Vi er enige i at statens og kommunens finansieringsansvar lovfestes. Dette henger også 

sammen med neste punkt, som inneholder Regulering av biskopenes og prestenes 
tjeneste. 
Vi støtter forslaget om en lovbestemmelse som sikrer at det skal være prest i hvert sokn, 
prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. 
Vi mener at dette er med på å bekrefte Den norske kirke som en landsomfattende kirke, 
med prestetjeneste over hele landet. 
Siden det pr. i dag er mangel på prester, er det viktig og nødvendig for fremtidens kirke  
å opprettholde og utvikle arbeidsvilkår og rettigheter. 
 

Trosopplæring 
Retten til trosopplæring i alle sokn må lovfestes, på lik linje med prestetjenesten. 

 
Klagenemnd 
Klagenemnd bør være lovfestet, og den må gjelde alle kirkelig tilsette. 



 

Økonomi 
 

 Sokneråda i Etnedal er enig i videreføring av todelt finansieringsmodell.               

Det nye nasjonale    rettssubjektet får et statlig rammetilskudd, men det fortsatt 

             blir kommunens ansvar å finansiere lokalkirken. 

 Før lovendringene kan tre i kraft, må det etableres nytt arbeidsgiverapparat. Ekstra 

omstillingsmidler må derfor være med i et tidligere budsjett.  Den lovbestemte retten 

til prest i hvert sokn, forutsetter en aktiv forpliktelse fra staten til å finansiere  denne 

landsomfattende prestetjenesten. 

 Det må også inn en forpliktelse på finansiering av trosopplæring i hvert sokn. Jfr. 

vedtatte planer.  
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