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Sak 22/14 STAT OG DEN NORSKE KIRKE – ET TYDELIG SKILLE 

 
Saksbehandler: Sigurd Hukkelberg 
 Forslag til høringsuttalelse 
Vedlegg: Høringsnotatet «Staten og Den norske kirke - et tydelig skille» 
 
Departementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i Kirkeloven. 
Høringsnotatet er et svar på Kirkemøtets (KM) bestilling i 2013 om å etablere Den norske 
kirke sentralt som eget rettssubjekt, og overføre virksomhets- og arbeidsgiveransvar for 
prestetjenesten og tilsatte ved regionale og sentrale kirkelige organer til dette nye 
rettssubjektet.  

De lovendringene som nå foreslås av departementet er å forstå som et første skritt på 

veien mot å gi kirken større selvstendighet. I neste fase vil det være aktuelt med en 

kortere rammelov som regulerer forholdet mellom staten og Den norske kirke, eventuelt 

at Den norske kirke omtales som en del av en samlet lov om tros- og livssynssamfunn.  

 

Forslaget til høringsuttalelse er laget ut fra sammendraget av Kulturdepartementets 

høringsnotat. Dette sammendraget ligger vedlagt. 

 

Nedenfor gjengis kulturminister Torild Widveys forord: 

 

Et høringsnotat om endringer i kirkeordningen ble sendt fra Kulturdepartementet 2. 

september 2014 til alle menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene i Den norske kirke. 

Også biskopene, bispedømmerådene og Kirkerådet er høringsinstanser. Det samme er 

KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon, tjenestemannsorganisasjoner og 

andre tros- og livssynssamfunn. Til sammen er det rundt 1 800 høringsinstanser. 

 

Høringsfristen er 1. november 2014.   

 

De forslagene som er tatt opp i høringsnotatet, markerer en viktig endring i forholdet 

mellom staten og Den norske kirke. Departementet ønsker at forslagene blir diskutert i 

menighetene, blant kirkens tilsatte og i offentligheten ellers, slik at høringen gir et godt 

grunnlag for departementets videre behandling av saken.  

 

Høringsnotatet er på godt over 100 sider og inneholder forslag om endringer i kirkeloven. 

Lovforslagene betyr et tydelig skille mellom kirken og staten. Spørsmålene som drøftes i 

høringsnotatet, er i stor grad av juridisk karakter. Siden saken endrer kirkens økonomiske 

stilling og direkte berører 1 600 arbeidstakere (prester og andre kirkelig tilsatte), er også 

økonomiske forhold og spørsmål som berører lønns- og arbeidsbetingelser viktige tema i 

høringsnotatet. Enkelte spørsmål har ikke nødvendigvis like stor interesse for alle.   

For å lette høringsinstansenes arbeid med høringsnotatet, gir departementet i dette 

heftet en oversikt over de viktigste forslagene.  

 

Statskirkeordningen har en flere hundreårig historie i vårt land. Sett på denne 

bakgrunnen, har de forslagene som nå legges fram, et historisk preg over seg. Målet 

med forslagene er et tydelig skille mellom staten og kirken. Jeg tror dette i vår tid er til 

gagn både for kirken, staten og det norske samfunnet.  

Men selv om de foreslåtte endringene er betydningsfulle, både i et historisk perspektiv og 

gjennom de praktiske konsekvensene, innebærer de ikke at kirkens karakter av å være 

folkekirke svekkes. Også etter at vi har fått et tydelig skille, er det den samme kirken som 

videreføres. Kanskje får kirken større muligheter til å være folkekirke når den er skilt ut 



fra staten. Etter mitt syn handler folkekirkens framtid mindre om kirkeordning og mer om 

hvordan kirken evner å være kirke i et samfunn i stadig forandring.  

 

Jeg ønsker lykke til i arbeidet med høringsnotatet! 

 

Forslag til vedtak: 
 

Flesberg kirkelig fellesråd vedtar den vedlagte høringsuttalelsen. 
 
(Til orientering er også menighetsrådene (MR) invitert til å komme med høringsuttalelse. I 
tilfelle de vil gi en uttale, må dette gjøres innen 1. nov. 2014 og da må en tillyse et 
ekstraordinært møte for å få dette til. Et annet alternativ er at fellesrådsmedlemmene 
legger fram vedtaket i FKF for sine respektive MR og at gjennom kontakt via 
telefonmøte/mail sender dette inn som høringsuttalelse fra MR innen fristen) 
 
Enstemmig vedtatt 


