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Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. 

 

Generelt.  

Grytøy menighetsråd har fått høringsnotat om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. 
Vi innser nødvendigheten av å gjøre endringer og tilpasninger i den foreliggende kirkelov når 
staten ved departementet ikke lenger kan være en del av vår kirkeordning. I denne omgang 
gjelder det å etablere Den norske kirke som rettsubjekt på nasjonalt nivå, noe vi støtter. Når 
det gjelder spørsmålet om videre reformer i DNK, ser vi fram til prosessene etter 2017 der 
interne organer i kirken skal foreta sine avveininger og beslutninger.  
 
Soknet er fortsatt en grunnleggende enhet. (§§2 og 24) 
Grytøy menighetsråd vil gi sin støtte til at soknene fortsatt skal være den grunnleggende 
enhet i kirken. I den fremtidige kirkeordning er det viktig at forholdene (også 
maktforholdene) mellom sentrale og lokale organ får en god balanse. Vi vil advare mot en 
svekkelse av soknets stilling til fordel for kirkemøte og kirkeråd/bispedømmeråd.  
 
Særskilt om prestene. §§2 og 34. 
Høringen etterspør særskilt de instanser som er bedt om å uttale seg om hvorvidt loven bør 
inneholde en særskilt lovgivning om prestene. I §2 er foreslått at hvert sokn skal være 
betjent av prest etc. Grytøy menighetsråd vil støtte dette. Dermed understrekes også den 
grunnleggende struktur som er i kirken. Dette stemmer også godt overens med luthersk 
dogmatikk: ”For at vi skal komme til tro, er det innstiftet en tjeneste med ord og sakrament” 
(Confessio Augustana V). 
Det oppleves også riktig å poengtere prestene (og biskopenes) særlige selvstendighet i 
forhold til andre organer i kirken. (”All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan 
utøve sin tjeneste i samsvar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser”, §34.) Dette 
går helt inn til identiteten i det å være prest i vår kirke og er også grunnleggende i vår 
kirkeforståelse.  Dette er også sammenlignbart med andre stillinger i samfunnet ellers (for 
eksempel helsepersonell, forskere og dommere). 
 
 
Klageorgan §27. 
Menighetsrådet vil uttrykke støtte til opprettelsen av et eget klageorgan. Dette er ikke bare 
en logisk følge av at departementet ikke lenger kan fungere som klageinstans, det er også 
nødvendig for å ivareta rettssikkerheten. Når det gjelder sammensetning og modeller, har vi 
ingen klare føringer, men vil mene at forslaget er et godt utgangspunkt. Vi mener at 
Kirkerådet ikke bør være klageinstans.  
 
 Med vennlig hilsen 
Bjørg Steinjord Pedersen 
(Leder Grytøy menighetsråd) 
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