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Enebakk kirkelige fellesråds høringssvar: 
Enebakk kirkelige fellesråd er glad for muligheten til å gi innspill i denne viktige saken. Fel
lesrådet gir i hovedsak sin tilslutning til prinsippene i Kulturdepartementets høringsnotat. 

Enebakk kirkelige fellesråd har for øvrig følgende kommentarer: 

• Grunnleggende forutsetninger 
Fellesrådet gir sin tilslutning til de tre forutsetningene som ligger til grunn, nemlig at Grunn
lovens § 16 ligger fast, at Den norske kirke fortsatt skal finansieres over offentlige budsjetter, 

og at soknenes rettslige og økonomiske selvstendighet videreføres. 

• Kirken som rettssubjekt 
Fellesrådet støtter at Kirkemøtet blir nytt rettssubjekt for Den norske kirke. Fellersrådet fore
slår at rettsubjektets navn blir «Kirkemøtet». Samtidig vil fellesrådet understreke at det er av
gjørende viktig at soknets selvstendige myndighet videreføres. At Kirkemøtet kan delegere til 

Kirkeråd og bispedømmeråd, men ikke til menighetsråd, er prinsipielt ryddig. 

• Finansiering 
Fellesrådet støtter også at finansieringen av kirken videreføres gjennom et statlig rammetil
skudd, som disponeres av Kirkemøtet, og at kommunens finansieringsansvar fortsetter som nå. 
Dersom fellesrådene overtar lønnsansvaret for prestene, foreslås det at tilskuddet overføres di
rekte fra Kirkemøtet til det enkelte fellesråd, eller som et øremerket tilskudd, slik at det ikke 
går på bekostning av kirkens øvrige virksomhet på lokalplan. 

• Landsdekkende kirke 
Det er svært viktig at kirken fortsatt skal være landsomfattende, med nødvendig geistlig og 
annen betjening overalt. Fellesrådet støtter derfor at det lovbestemmes at det skal være prest i 
hvert sokn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. 

• Klagenemnd 
Fellesrådet støtter også forslaget om at det opprettes en særskilt klagenemnd for Den norske 
kirke. Vi anser det ikke som gunstig at Kirkerådet skal ivareta en slik funksjon. 

• Overføring av tilsettingsforhold 
Fellesrådet er enig i at når prester og andre ansatte mister sitt tilsettingsforhold i staten, er det 
naturlig at dette overføres til Kirkemøtet, eventuelt delegert til bispedømmerådene. Prestenes 

lovbestemte plikter (som taushetsplikt) og retter (vigselsrett etc.) videreføres. Fellesrådet støt
ter også at biskopene beholder sin selvstendighet i forhold til Kirkemøtet. 

• Faren for økt byråkratisering 
Fellesrådet ser med bekymring på en stadig økende byråkratisering i kirken. Dette har resultert 
i mange nye administrative stillinger de siste tiårene, spesielt på regionalt og sentralt nivå. Fel

lesrådet ønsker å framheve viktigheten av soknene som kirkens aller viktigste ledd, og at det 
framover vektlegges en styrking av antallet ansatte inn i arbeidet lokalt framfor økt byråkrati

sering sentralt og regionalt. 


