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Høringsuttalelse fra Eigerøy menighetsråd, Egersund 

”Staten og Den norske kirke – et tydelig skille” 

 

Eigerøy menighetsråd takker for muligheten til å uttale seg i denne viktige saken for kirken. 

Siden lokalmenigheten er det viktigste i kirken, det er der livet leves, så er det viktig for oss å 

både være orientert, men også kunne bli hørt når det skal treffes tiltak i Storting, Regjering, 

Departement og Kirkemøte.   

Eigerøy menighetsråd har i møte 29.10.14 drøftet høringsnotatet av 2.9.14 og vil uttale 

følgende: 

Vi støtter i hovedsak uttalelsen fra Eigersund kirkelige fellesråd og oppsummerer som følger:  

 Menighetsrådet ser det som svært viktig at soknets selvstendighet ikke blir berørt av 

de lovendringene som kommer.  

 

 Eigerøy menighetsråd kan ikke se at de foreslåtte endringene i Kirkeloven 

understøtter Kirkemøtets tydelige ønske om en arbeidsgiverlinje i Den norske kirke. 

Det er viktig at alt som gjøres videre nå går i retning av at det er mulig for Kirken  å 

oppfylle Kirkemøtets vedtak om en arbeidsgiverlinje.  

 

 Vi mener at muligheten for å opprette prostiråd bør opprettholdes.  

 

 Muligheten for delegasjon fra Bispedømmeråd til Prostiråd og Fellesråd må inn i 

lovteksten. 

 

 Det bør oppmuntres til å utvikle ulike modeller til også å inneholde 

arbeidsgiveransvar. Vi mener at vi ikke nå må velge modeller i lovs form, men la det 

være åpent slik at kirken selv kan bestemme. De forskjellige høringsrundene som har 

vært i Den norske kirke den senere tiden er med på å underbygge dette. 
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 Statens forpliktelse for videreføring av trosopplæringsmidlene må synliggjøres i ny 

lov. 

 Statens ansvar for fredede og listeførte kirker må inngå i et endret lovforslag. 

 

 Pensjonsforpliktelsene overfor de nå statlig tilsatte i kirken må sikres for framtiden. 

 

 Vi ønsker at den lokale kirken skal ha mer innflytelse på prestetjenesten. Biskopens 

tilsyn må sikre både presten og menighetens rettigheter og plikter i hht lov og 

ordinasjon.  

 

 Den norske kirke må kunne påregne å starte med en åpningsbalanse og egenkapital 

som setter den i stand til å fungere, både i forhold til de oppgaver som skal løses og i 

forhold til det å være en god og ansvarlig arbeidsgiver. 

 

 Kirken må ha anledning til å melde særlige behov til staten i det enkelte budsjettår, 

også når det gjelder behov for investeringer. 

 

 Vi ønsker også at departementet skal vurdere om det kan etableres en ordning som 

åpner for låneopptak, i alle fall innenfor gitte rammer.  


