
Staten og Den norske kirke – et tydelig skille.   
Høringsuttalelse fra DOLSTAD menighetsråd. 

 

Generelt 

Dolstad  menighetsråd  gir sin tilslutning til at kirkeloven nå endres og at det tas 

viktige  skritt for å konkretisere hva dette  innebærer.  Et grunnleggende punkt i dette 

er at det blir et tydelig kirkelig selvstyre markert  ved at Den norske kirke blir et eget 

rettssubjekt.  Det må innebære at kirken blir arbeidgiver for alle sine ansatte 

 

Samtidig er det også grunnleggende at DNK ikke kommer dårligere ut økonomisk 

gjennom selvstendiggjøringsprosessen enn det som er dagens situasjon. Det at stat og 

kommune finansierer driften av DNK må være en riktig konsekvens for en stat med en 

aktiv tros- og livssynspolitikk og den stilling DNK har som folkekirke. 

 

§2  Det er viktig å holde på soknets selvstendige rettslige stilling  som grunnenhet i 

kirken  med menighetsråd og fellesråd som de organ som opptrer på soknets vegne. 

Her er mye kompetanse og ressurser samlet for det daglige arbeid i kirken på 

grunnplanet og er en viktig del av kirkens lokale identitet og en viktig instans i 

videreføringen av samarbeidet med kommunen .  Dolstad menighetsråd ønsker at 

soknet v/ kirkelig fellesråd fortsatt skal være arbeidsgiver for sine ansatte.   

Grunnenheten må beholdes. 

 

§22  Statens økonomiske ansvar.  Dolstad menighetsråd  ber om at tilskuddet  til 

trosopplæring nevnes eksplisitt  i  oppramsingen i lovteksten.  

 

§31  Krav til praktisk-teologisk utdanning 

I en selvstendig kirke, virker det merkelig at krav og regler for slik utdanning  - og i 

spesielle tilfeller dispensasjon fra disse kravene - skal godkjennes av departementet.  

Slik  myndighet bør tillegges kirkens egne organer. 

 

§34  Her er to formuleringer der  annet ledd virker litt kryptisk når en ser dem i 

sammenheng. 

Kirkemøtet fastsetter tjenesteordning og gir nærmere regler om vilkår mv. for prester, 

proster og biskoper. 

All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i samsvar 

med ordinasjonens  forutsetninger og forpliktelser. 

Hva slags organisering vises det til i annet ledd? Her gis muligheter til mange 

tolkninger.  Det blir bedre samsvar dersom siste ledd sier:  All prestetjeneste skal 

utøves i samsvar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser. 
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