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DEN NORSKE KYRKJA 
Dovre kyrkjelege råd 

Høringsuttale til Staten og den norske kirke - et tydelig skille 

Dovre kyrkjelege råd takker for anledningen til å uttale seg om høringsnotatet og 
uttaler seg som sokneråd og kirkelig fellesråd for Dombås sokn og Dovre sokn. 

Dovre kyrkjelege råd er glad for at departementet med høringsnotatet "Staten og Den 
norske kirke - et tydelig skille" følger opp Grunnlovsendringene i 2012 og 
Kirkemøtets vedtak bl.a. i 2013 for å komme videre i prosessen med skille av Den 
norske kirke (DNK) fra staten. Vi vil likevel bemerke at det hadde vært ønskelig med 
lengre høringsfrist, bl.a. fordi dette er en viktig og kompleks sak. 

Rådets hovedfokus 
Vi er opptatt av soknet status også i fremtiden. Vi vil understreke at soknet er kirkens 
kjerne. Det er i soknet kirken praktiseres og det kirkelige liv leves, og det er i 
lokalkirken folket opplever og erfarer kirken og kirkens oppgaver. Det er derfor viktig 
at soknet beholder sin myndighet og selv prioriterer sine oppgaver og i hovedsak 
bestemmer hvordan lokalkirken kan organiseres best mulig. Vi ser behovet for et 
nasjonalt og et regionalt nivå som kan legge til rette for virksomheten i soknet. Deres 
rolle og fokus bør være å stimulere til liv i soknene. Vi trenger et Kirkemøte som gir 
nasjonale liturgier, representerer DNK i verden og nasjonalt osv. Vi trenger en biskop 
med tilsynsansvar som kan motivere og veilede både tilsatte og rådet. Vi ønsker ikke 
en topptung, fjern og sentralstyrt kirke. 

To rettssubjekt 
Vi er enig i at det nasjonale nivået må bli rettssubjekt, men ønsker at det arbeides 
videre med navn på DNKs to rettsubjekt (soknet lokalt og Kirkemøtet nasjonalt) . 

Prestetjenesten 
Rådet er glad for at man lovfester retten til prest i hvert sokn. Det er en svært viktig 
bestemmelse for å opprettholde DNK som en landsdekkende folkekirke slik den nye 
Grunnloven bestemmer. Vi er også glad for lovfesting av biskopene som sikrer 
tilsynet. 

Rådet mener det er unødvendig å lovfeste mellomleder (prost i hvert prosti). 
Kombinasjonen av å foreslå lovfesting av prost sammen med forslag om å legge ned 
prostiråd, vekker ikke noen entusiasme i vårt råd . Dette tolkes som signaler om å 
styrke den geistlige delen, men ikke den demokratiske delen av Den norske kirke. 
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Vi støtter ikke forslaget om å avvikle prostiråd i lovteksten, § 22. Prostiråd , som 
demokratisk valgt organ, bør heller styrkes som kirkeorgan på regionalt nivå. Et 
organ som etter avtale med soknene og Kirkemøtet kan være et samarbeid- og 
koordineringsorgan og som kan overta oppgaver på vegne av disse, eksempelvis 
arbeidsgiveransvar for alle tilsatte i prostiet som region. 

Klagenemnd 
Rådet går imot opprettelse av klagenemnd for behandling av arbeidsrettslige 
spørsmål for dagens statsansatte. I bevegelse mot felles arbeidsgiver i DNK, mener 
vi det er viktig at kirken følger samme praksis som arbeidslivet for øvrig, hvor slike 
saker behandles i Arbeidsretten. 

Oppgaveoverføring 
Vi leser at forslaget legger opp til at Kirkemøtet kan delegere oppgaver til ulike organ, 
men ikke til soknets organer og videre at det foreslås en form for delegasjon fra 
soknet til bispedømmeråd. Dette kan gi uttrykk for en sentralisering og 
regionalisering vi ikke ønsker og vi går imot de to forslagene slik de står. 

Dnk (soknet) og Kirkemøtet kan som selvstendig rettssubjekt inngå avtaler med 
hvem de ønsker og dermed overføre oppgaver til de organ de finner det 
hensiktsmessig uten denne lovfesting. Det er ønskelig med en bred drøfting om 
oppgave og myndighetsfordeling mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå med det 
siktemål at større myndighet overføres til soknene. 

Trosopplæring 
Trasopplæringsreformen innebærer at staten har tatt på seg å støtte en viktig kirkelig 
oppgave. Trasopplæringsmidler på minimum dagens nivå, er en forutsetning for at 
lokalkirken kan gjennomføre de oppgaver som forventes. Forslaget om et generelt 
rammetilskudd sikrer ikke økonomiske midler til trasopplæring generelt eller midler t il 
trasopplæring i soknet. Som lokalkirke mener vi det er viktig at det blir lovfestet at 
trasopplæringsmidler øremerkes i statens tilskudd til Kirkemøtet. 
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