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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE. HØRING 
Vi viser til Deres brev om høringsnotat "Staten og Den norske kirke - et tydelig skille", deres ref. 1412218., 
datert 02.09.1 4. Saken ble behandlet i Egersund menighetsråd 29.oktober, sak 59/2014. Følgende uttalelse 
ble vedtatt: 

Kommentar til høringsnotat Staten og Den norske kirke - et tydelig skille 
Fra Egersund menighetsråd. 

Egersund menighetsråd støtter i hovedsak det framlagte forslag til endringer som kommer fram i 
høringsnotatet. 
Vi slutter oss også til de bemerkningene som Eigersund kirkelige fellesråd har levert. 

I tillegg vil Egersund menighetsråd peke på viktigheten av å: 

1 . sikre soknets stilling i lokalmiljøet. 

2. sikre at det i en fremtidig kirke er flere oppgaver lagt til soknene enn det som kommer fram i 
høringsnotatet. Menighetsrådet savner de andre profesjonenes plass i den framtidige kirken. 

3. Soknets rettigheter i forhold til prestetjenesten og trosopplæring bør tydeliggjøres og lovfestes. 

4. Det er også viktig å få knyttet prestetjenesten og soknets organer nærmere sammen i stedet for 
å skille enda mer markant. For eksempel bør prestetjenesten og soknets behov ha stor vekt ved 
tilsetting. 

5. I stedet for å innarbeide en mer markant todeling av den framtidige kirken med soknets 
virksomhet og en geistlig virksomhet, med et tredje klageorgan i tillegg, heller søke å forenkle og 
samordne den kirkelige virksomheten tydeligere. Særlig arbeidsgiveransvar/linjer bør være 
ryddigere. Vi har en god utprøvd modell ellers i samfunnet som skiller mellom folkevalgte og 
ansatte på alle nivå. 

6. Menighetene må sikres økonomi til å videreføre trosopplæringen . 

7. Kommunene og soknene må få en avklaring av hvem som skal ha ansvar for fredede og 
listeførte kirker. Overføring til Staten og merka midler til kommunene som ikke blir med i de 
nasjonale overføringene til trossamfunn. 

8. Menighetsrådet mener at en medlemsfinansiering vil være med på å uthule Folkekirken. Viser 
til erfaringer fra Sverige, Danmark og Tyskland. 

9. Statens rolle etter lovendringene bør tydeliggjøres. 
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