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Horingssvar: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille

Falnes menighetsråd (FMR) har mottatt høringsnotatet: Staten og Den norske kirke —et tydelig skille, med
høringsfrist 1. november 2014. Under følger høringssvar etter behandling i FMR:

FMR vil fremfor alt poengtere den korte høringsfristen for aktuelle høring. Etter vår mening svekker dette
hørings kvalitet da aktuelle høringsinstansers, som i all hovedsak består av folkevalgte, ikke er gitt
nødvendig tid for å sette seg tilstrekkelig inn i høringens materie.

FMR leser av høringens dokumentasjon at: «Departementets utgangspunkt ved en utskilling av kirken fra
staten og etableringen av et nytt rettssubjekt for Den norske kirke, er at statens bevilgninger til
prestetjenesten og kirkens nasjonale og regionale organer skal opprettholdes på samme nivå som i dag.»
Men så lenge statens bevilgning til kirken gjøres over statsbudsjett, ser ikke FMR hvordan kirkens
bevilgninger ikke vil bli gjenstand for politiske forhandlinger. Departementets utgangspunkt vurderes derfor
som en sterk svakhet ved høringsnotatet. For FMR er det viktig at det sikres særlig forutsigbare og solide
økonomiske rammer for Den norske kirke, også i fremtiden. FMR er positiv til likestilling av alle tros- og
livssynssamfunn, og at staten legger til rette for finansiering av slike deretter. Men likefult må Den norske
kirke settes i en særstilling. Så lenge Den norske kirke i tillegg til å være et trossamfunn også er en forvalter
av gravferd og vigsel, i tillegg til kulturarv i form av lange tradisjoner og byggobjekter, må finansieringen fra
staten gjenspeile dette ut over den finansieringen som tildeles etter prinsippet om likestilling av alle tros- og
livssynssamfunn.

FMR mener også at soknet, også i fremtiden, må underbygges som Den norske kirkes grunnleggende
struktur. Soknet bør således også sikres lovfestet rett til egen sokneprest, i tillegg til avgjørende myndighet i
valg av innføring av nye ordninger og kirkelig materiell til bruk i soknet.
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