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HØRING: STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE 
Høringssvar fra Elverum menighetsråd 

Elverum menighetsråd er tilfreds over at grunnlovsbestemmelsene om Den norske kirke skal ligge 
fast, at kommunens ansvar for den lokale kirkes økonomi skal videreføres, at soknets rettslige 
selvstendighet skal videreføres, og at statens finansieringsoppgaver overfor kirken skal videreføres. 

1. Et tydelig skille? 
Elverum menighetsråd beklager at «Et tydelig skille» gjøres til slagord for den videre prosessen. I 
likhet med menighetsi:åd og kommunestyrer over hele landet ble nettopp motstand mot et tydelig 
skille uttrykt i høringene etter Gjønnesutvalget i 2006, stikk i strid med utvalgets anbefalinger (Over 
50 % av menighetsrådene og ca. 70 % av kommunene ønsket fortsatt statskirkeordning.). Dette har 
ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til i det videre arbeidet, verken av Kirkemøtet, og nå heller 
ikke i signalene fra regjeringen. 

Etter Kirkeforliket på Stortinget og endringene i Grunnloven i 2012, er vi nå likevel i en ny situasjon 
som krever avklaringer. Målet med den forestående forvaltningsreformen må være forankret i folket, 
og kunne utvikle Den norske kirke som folkekirke. Til dette reformarbeidet trengs det derfor tid i 
prosessene, med samlede løsninger som det er bred oppslutning om. 

Elverum menighetsråd tror reformarbeidet med endrede relasjoner mellom stat og kirke vil være 
tjent med at tempoet settes ned, og at man søker både bred politisk og bred folkelig støtte. Det er 
avgjørende for målsettingen om å videreutvikle ei bred folkekirke. 

2. Soknet som grunnenhet 
Den norske kirke er en soknekirke. Det er sentralt i vår forståelse av en folkekirke. Kirken skal være 
nær folket og tilby sine tjenester av ord og sakrament og kirkelige handlinger. Kirken er kirke for 
alle innenfor soknets geografiske grenser. Derfor er det viktig at soknet har selvstendighet, 
myndighet og virksomhetsansvar. Vi registrerer derfor med tilfredshet at soknet sikres selvstendighet 
i den nye loven. 
Nærhet til kommunen som bevilgende myndighet er også svært viktig. Vi støtter derfor at ordningen 
med Fellesråd i hver kommune videreføres. 

3. Maktfordeling 
Elverum menighetsråd vil uttrykke uro over det som kan føre til en maktkonsentrasjon i Den norske 
kirke, hvis forslagene i høringen blir gjennomført. Mens soknenes myndighet forblir uendret, f'ar 
Kirkemøtet overført mye og ny myndighet. Dette gir inntrykk av en toppstyrt kirke, når Kirkemøtet 
overtar Kongens kirkestyre og departementets oppgaver. 



Dette vil gi oss en ganske annen maktsituasjon i Den norske kirke enn under statskirkeordningen. Vi 
vil at bispedømmene skal ha lovfestede oppgaver, og ikke bare handle på delegasjon fra Kirkemøtet 
(evt. menighetsrådene). Med lovfestede oppgaver må også følge økonomi. Hvis situasjonen krever 
det, anbefaler vi at også Bispedømmene blir egne rettssubjekt. 

I tillegg ser vi at Den norske kirke vil være tjent med at prestetjenesten organiseres i en egen 
styringslinje, og at prestenes og biskopens selvstendige ansvar skal lovfestes. Historien og 
erfaringene har vist oss at skal et samvirke mellom embete og råd fungere og være reell, må 
tjenestens selvstendighet sikres, og myndighet avklares. 

Vi vil ha en bedre balanse av makt og myndighet i kirken enn det lovforslaget legger opp til. 

4. Kirkelov 
Elverum menighetsråd vil uttrykke forventninger om at Stortinget sørger for en egen kirkelov som 
forplikter og sikrer Den norsk kirke som landets folkekirke. Den norske kirke er noe mer enn et 
trossamfunn, og en lov for Den norske kirke må derfor rette seg etter Grunnloven. 

Derfor må det vedtas en egen kirkelov i tillegg til en annen lov om trossamfunn. De forhold som 
gjelder Den norske kirke som folkekirke, kan ikke reguleres i en generell lov om trossamfunn. Det er 
ingen tjent med, verken Den norske kirke, de andre trossamfunnene eller samfunnet. 

En slik kirkelov må være mer enn en rammelov. Når Den norske kirke av staten blir tildelt oppgaven 
med å være folkekirke for landet, betinges dette av at Den norske kirke oppfyller visse krav. Disse 
kravene må fastsettes i lov. Det kan ikke overlates til et kirkemøte. Fordi disse kravene er noe mer 
enn det som kan gjelde for et vanlig trossamfunn, kan heller ikke innholdet i disse kravene overlates 
til trossamfunnets organer alene. Det gjelder slik som: (1) Kirken skal være landsdekkende, (2) 
Hvordan den organisatorisk trer fram (Selvstendige sokn som grunnenhet, bispedømmer med tilsyns
ag utviklingsansvar, nasjonalt nivå med begrenset myndighet overfor bispedømmer og sokn), (3) 
Krav til medlemskap må være like og åpne (dåpen), (4) Den må være demokratisk og respektere 
menneskerettighetene, (5) Den må sikre maktbalanse, (6) Prestetjenestens frihet må beskyttes. 

Oppsummerende vil Elverum menighetsråd uttrykke tilfredshet med Kulturdepartementets høringsnotat og 
forslagene som presenteres. Samtidig mener vi at relasjonen mellom Den norske kirke som Norges 
folkekirke og staten som bevilgende myndighet må komme til uttrykk gjennom en Kirkelov vedtatt av 
Stortinget, som forplikter både kirken og staten. 


