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Det kongelige kulturdepartement 

 

Høringsuttalelse fra Gausel kirkes menighetsråd 23.10.14 (svarfrist 1.11.2014). 

Gjelder Kulturdepartementets høringsnotat av 2. september 2014: «Staten og Den norske kirke – et 

tydelig skille». 

Menighetsrådet i Gausel kirke har blitt forelagt høringsnotatet og har behandlet det i MR-møte den 

23.10.14. 

Menighetsrådet er positivt til den grundige utredning som er gjort i departementet, med tanke på å 

kunne skille den norske kirke ut som et selvstendig rettssubjekt med sine angitte ansvarsområder. Vi 

er takknemlige over at kirken tenkes videreført som en folkekirke, som fremdeles lovbestemt skal 

understøttes av stat og kommuner som før. Det er også viktig at soknenes relative autonomi som et 

selvstendig rettssubjekt beskyttes av lovgivning, slik det her er tenkt. Det vil gi rom for medvirkning 

lokalt og for det mangfold av praksiser i den norske kirke som en ser i dag. I en folkekirke er det 

nødvendig at det er høyt under taket og at mange kan føle seg favnet av kirken.  

Kirken står overfor store oppgaver når det gjelder å organisere arbeidet omkring bl.a. 

arbeidsgiveransvaret, økonomistyring, rapportering og IT-teknologi i tiden fremover. I høringsnotatet 

skisseres oppgavene og noen mulige løsninger, noe som er til god hjelp. Det er viktig å sikre at det 

fortsatte arbeidet i vår kirke blir gjort på kvalitetsmessig beste måte og at samfunnets retningslinjer 

og lover for god og riktig forvaltning blir fulgt opp. Allmenne prinsipper for rettsikkerhet må følges og 

vi ser derfor positivt på ordningen med oppretting en klagenemnd, som etter vårt syn må stå som en 

selvstendig instans, utenfor kirkerådet.  

Etter vårt syn er det en god ordning å være organisert med Kirkerådet som øverste eksekutive organ, 

og at kirkerådet er underlagt Kirkemøtet, nærmest etter modell av et styre. Når kirken nå blir mer 

selvstendig, må det arbeides godt for å sikre kompetanse i alle ledd i de sentrale råd og blant 

Kirkemøtets utsendinger. Det er også formålstjenlig at det åpnes for at kirken kan leie inn særskilte 

tjenester/ spesialkompetanse og koble seg til en profesjonell arbeidsgiverorganisasjon, for å ivareta 

at forhandlinger omkring arbeidsavtaler og -tariff foregår på forsvarlig vis. Arbeidstakerne må også 

sikres ihht sine rettigheter ved at arbeidsmiljølov og andre lover som regulerer arbeidslivet følges. 

Pensjonsordninger som skisseres må jobbes videre med, og man må hindre at arbeidstakernes 

situasjon forringes ved denne overgangen. Det vil også være viktig å tenke på rekrutteringen av 

kirkelig ansatte i et fremtidsperspektiv, slik at den norske kirke fortsetter å være en attraktiv 

arbeidsplass.  



Vi er glade for at det lovfestes at «det skal være en prest i hvert sokn, en prost i hvert prosti og en 

biskop i hvert bispedømme». 

Når det gjelder eiendom/ opplysningsvesenets fond, så fremstår denne delen foreløpig noe uavklart, 

og også det som gjelder kirkens egenkapital. Kirkens vil ved en overgang være henvist til å anskaffe 

seg bl.a. store databehandlingssystemer/ -programmer mm. som vil være tunge investeringer. Det 

må ses på finansiering av dette. Det fremstår som rimelig at kirken, gitt at den fortsatt finansieres av 

stat og kommuner, ikke har anledning til selv å oppta lån, annet enn for å dekke kortsiktig gjeld.  
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Gausel menighetsråd ved 
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