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FORSVARSDEPARTEMENTETSHØRINGSSVARTIL «STATENOG DEN
NORSKE KIRKE- ETTYDELIGSKILLE»

Forsvarsdepartementet (FD) viser til høringsnotat av 2. september 2014, «Staten og
Den norske kirke —et tydelig skille» fra Kulturdepartementet. Ansvaret for
prestetjenesten i Den norske kirke (Dnk) skal overføres fra staten til Dnk som blir eget
rettssubjekt. Prestene skal følgelig ikke lenger være statstjenestemenn.
FD fremmer med dette innspill til høringsnotatet.

I høringsnotatet omtales «ordnet prestetjeneste, også der hvor andre enn Dnk er
arbeidsgiver, for eksempel i Forsvaret og helseforetakene» (s. 35).
FD vil presisere at noen prester fortsatt vil være statstjenestemenn. Feltprester tilsatt i
Forsvaret vil utgjøre hovedtyngden av prester som vil være tilsatt som
statstjenestemenn etter reformen.

Videreføringen av feltprestene som statstjenestemenn er i samsvar med FDs syn.
FDs høringsuttalelse av 23. mai 2011 til «Kirkeforliket —konsekvenser av eventuelle
endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden
2009-2013», sa følgende:
«Organisatorisk er (...) Feltprestkorpset en integrert del av Forsvaret. Dette antas å
innebære at Feltprestkorpset kommer i en særstilling når det gjelder den nye
kirkeordningen. (...) Forsvarsdepartementet ser for sin del ikke for seg en konsekvens
som innebærer en overføring av Feltprestkorpset fra Forsvaret til Den norske kirke» (s.
2).

I forelagte høringsnotat fremgår det at «Departementet foreslår at kirkeloven § 34
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endres slik at Kirkemøtet får myndighet til å fastsette tjenesteordning for prester,
proster og biskoper.
Denne myndigheten går noe lenger enn det som følger av forslaget om Kirkemøtets
arbeidsgivermyndighet, bl.a. ved at forslaget til bestemmelse i § 34 vil gjelde for alle
ordinerte prester i Den norske kirke, uavhengig av tjenestested (for eksempel i
helseforetak eller i Forsvaret)» (s. 48).

FD vil fremholde at en slik endring ikke kan fortolkes slik at den innskrenker retten til
f.eks. å fastsette tjenesteordning for feltprester i Forsvaret ved kongelig resolusjon, jf.
FDs høringsuttalelse av 23. mai 2011 til «Kirkeforliket —konsekvenser av eventuelle
endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden
2009-2013».

FD merker seg at det i høringsnotatet foreslås at presters faglige uavhengighet
lovfestes, og at lovfesting er tenkt å «omfatte all ordnet prestetjeneste, også der hvor
andre enn Den norske kirke er arbeidsgiver, for eksempel i Forsvaret og
helseforetakene» (s. 35).
FD slutter seg til et slikt prinsipp hva angår prestetjeneste i Forsvaret, jf. FDs
høringssvar av 29. august 2013 til NOU 2013: 1 «Det livssynsåpne samfunn». Her peker
FD på at det å omdanne FPK til en ren militær avdeling vil svekke den absolutte
nødvendighet av kirkelig tilknytning og religiøs autonomi. Dette kan på en særdeles
uheldig måte sette feltprestens og tros- og livssynspersonellets unike rolle under press.
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