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HØRINGSUTTALELSE: Staten og Den norske kirke – et tydelig skille.  
 

Flakstad kirkelige fellesråd har i FR-sak 35/14 den 29.10.14 vedtatt følgende uttalelse: 

 

 

Flakstad kirkelige fellesråd deler vurderingen av at det er nødvendig med en videre utvikling 

av stat – kirke relasjonene som følge av grunnlovsendringene i 2012. 

 

Soknets rettigheter: 

Høringsforslaget foreslår en ny bestemmelse i Kirkeloven som sikrer soknet rett til å bli 

betjent av prest. Dagens Kirkelov bygger på en underliggende forutsetning om at det skal 

være prestetjeneste i hvert sokn. 

 

Vi mener at den foreslåtte lovteksten er utilstrekkelig, siden den ikke sier noe om 

innholdsbestemmelser eller klargjør soknets organers medvirkning og involvering i 

prestetjenestens omfang og utvikling. Det er ikke tilfredsstillende at soknet kun blir en 

mottaker av en prestetjeneste der rammer og styring foregår i hovedsak i regionale og sentrale 

kirkelige organer. 

 

Forslag om en endring av 2.ledd § 2: 

«Hvert sokn kal være betjent av prest i et omfang som sikrer soknets medlemmer mulighet for 

regelmessig gudstjenestefeiring, tilgang til kirkelige handlinger og nødvendige samordning 

med soknets virksomhet». 

 

Og nytt 3.ledd i § 34: 

«Soknets organer har rett til medvirkning ved tilsetting av prest i eget sokn» 

 

Trosopplæring: 

Det sies ingen ting om statens forpliktelser til å sikre trosopplæring for alle døpte. 

Forslaget om innføring av et generelt rammetilskudd er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig 

sikring av dagens tilskudd til trosopplæringsformål. 

Trosopplæringsreformen innebærer at staten har påtatt seg å understøtte en sentra, kirkelig 

oppgaver, og dette bør omtales på en mer forpliktende måte i § 22. 

 

Felles arbeidsgiveransvar. 
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Vi mener at det beste hadde vært å få på plass en ordning der hvor alle som arbeider på lokalt 

plan i Den norske kirke skulle ha et demokratisk organ som opptrer på vegne av det lokale 

rettssubjektet som sin felles arbeidsgiver. 

 

Klageorgan: 

Departementet foreslår at disiplinærvedtak skal kunne påklages til en uavhengig klagenemnd, 

og at Den norske kirke v/klagenemnda skal være rett saksøkt i saker om disse avgjørelsenes 

gyldighet. 

Vi er uenige i dette og anbefaler at disiplinærvedtak gjøres av ansvarlig arbeidsgiver (noe som 

gjelder for soknets ansatte og kommuner og fylkeskommuner). Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser ivaretar disse hensyn til arbeidstaker. 

 

Økonomiske forhold 

Det er viktig at hele Den norske kirke kan forholde seg til ett felles økonomiregelverk og 

felles regnskapsprinsipper. Felles ordninger på dette området legger til rette for mer effektive 

og rasjonelle rutiner for kirken samlet sett og for en felles totalvurdering innenfor økonomi i 

Den norske kirke 

 

Kirkebygg: 

Det foreslås ingen vesentlige endringer i Kirkeloven om kirkebygg, og kommunene vil 

fortsatt ha et finansieringsansvar. 

Kirkebyggene representerer en del av vår kulturarv, og det er et stort ansvar for de lokale 

fellesrådene å sikre vedlikehold av denne kulturarven som kirkebygga representerer. 

Det bør sies noe om ansvarsforholdet når stat og den norske kirke skiller lag. 

 

 

 

Fredvang, den 29.oktober 2014 

 

Anne-Britt Hagen Lunde 

Kirkeverge 

 


