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Hoyringssvar: Staten og Den norske kyrkja -eit tydeleg skilje

Ferkingstad sokneråd (FSR) har mottatt høringsnotatet: Staten og Den norske kyrke —et tydelig skilje, med
høringsfrist 1.november 2014. Under fylgjer høyringssvaret etter behandling i FSR:

FSR vil framfor alt poengtere den korte høyringsfristen for aktuelle høyring. Etter vår meining svekker dette
hørings kvalitet da aktuelle høyringsinstansar, som i all hovudsak består av folkevalte, ikkje er gitt
nødvendig tid for å sette seg tilstrekkelig inn i høyringas materie.

FSR leser av høyringas 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 bevilling til kyrkja vert gjort over statsbudsjett, ser ikkje FSR korleis kyrkjas
bevillingar ikkje vil bli gjenstand for politiske forhandling. Departementets utgangspunkt vurderast derfor
som en sterk svakhet ved høringsnotatet. For FSR er det viktig at det vert sikra særlig forut synbare og solide
økonomiske rammer for Den norske kyrkja, også i framtida. FSR 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
kyrkje settas i ei særstilling. Så lenge Den norske kyrkja i tillegg til å være et trossamfunn også er en
forvaltar av gravferd og vigsel, i tillegg til kulturarv i form av lange tradisjonar, bygg og arkitektur, må
finansieringa frå staten spegle dette ut over den finansieringa som tildeles etter prinsippet om likestilling av
alle tros- og livssynssamfunn.

FSR meiner også at soknet, også i framtida, må underbyggast som Den norske kyrkjas grunnleggande
struktur. Soknet bør soleies også sikrast lovfesta rett til egen sokneprest, i tillegg til avgjørande myndigheit
val av innføring av nye ordningar og kyrkjelig materiell til bruk i soknet.

Aktuelle omstilling med stadig større og tydelegare skilje mellom stat og kyrke, må også finansierast av
staten. Kunngjøring av forslaget til statsbudsjett for 2015 gir ingen sikkerheit om at dette vil verte tilfellet.
Dersom denne omstillinga ikkje blir tilstrekkelig finansiert av staten, er FSR bekymra for at det vil trenere
prosessen og skade både staten og Den norske kyrkja i prosessen.
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