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Høringssvar Staten og Den norske kirke- et tydelig skille

Hå kyrkjelege fellesråd vil takke for muligheten til å uttale seg om denne store og viktige saken.
Hå kyrkjelege fellesråd har behandlet saken og ønsker å komme med denne uttalen:

Eget rettssubjekt
Hå kyrkjelge fellesråd mener det er nødvendig å opprette et eget rettssubjekt for Den norske kirke
kirke sentralt. Dette gir handlingsfrihet. Samtidig er vi klare på at soknet fremdeles må være et eget
selvstendig rettssubjekt, som i dag.

Soknets uavhengighet
Hå kyrkjelege fellesråd mener at det er viktig at soknets uavhengighet skal videreføres på dagens
nivå, der soknet selv har ansvaret for både personell og økonomi. Soknet er og skal være den
grunnleggende enheten og det bærende element i Den norske kirke. Soknet må sikres finansiering
via kommunene, som i dag. Samtidig er det viktig at hvert sokn har den bemanningen som trenges
for å kunne utføre de oppgaver og plikter som forventes.

Arbeidsgiveransvaret
Et av hovedelementene i høringen er overføring av arbeidsgiveransvaret fra staten til kirken selv.
Enkelte av de ansatte er embetsmenn og har spesielle rettigheter i denne forbindelse. Også forholdet
mellom ulike pensjonsordninger og regulering av tjenesten for biskop, prost og prest er vurdert.
At arbeidsgiveransvaret blir overført fra staten til kirken er positivt, men en sitter allikevel igjen
med to arbeidsgiverlinjer, en i fellesrådet og en i kirkerådet. Utifra lovforslaget, så kan ikke
Kirkerådet delegere oppgaver «nedover» i organisasjonen. Dette betyr at en ikke har noen mulighet
for å utprøve en felles arbeidsgiverlinje på fellesrådsnivå

Biskopen må få en tydeligere tilsynsoppgave i lovverket.

Prestens tjeneste
Regulering av prestens tjeneste, her er det viktig å gå til lovgrunnlaget for denne tjenesten.
Utredningen fremholder prestetjenestens uavhengighet. Utredningen setter på mange måter presten i
en uangripelig posisjon. Dette kan skape uheldige situasjoner og forhold.
Presten har en tjeneste etter ordinasjonen. Det er ordinasjonen som skal være basisen i tjenesten.
Men det er samtidig viktig å fremheve at presten har en felles oppgave og et ansvar for samspill
med de andre ansatte i soknet. Presten skal også utøve sin tjeneste i overenstemmelse med
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menighetsrådets visjoner og strategier. På dette grunnlaget blir ikke prestetjenesten en uavhengig
tjeneste på annet enn forkynnelsen, men en samarbeidstjeneste med det lokale råd og stab på de
fleste andre områder. Dette må lovforslaget ta hensyn til.

Klageorgan
Det er viktig at arbeidsmiljøloven blir lagt til grunn når de nye arbeidsforholdene skal inngås. Ved
at arbeidsmiljøloven legges til grunn så trenges ikke noe klageorgan for klage på tilsettinger,
avskjed eller disiplinærvedtak. Dette er vedtak som endelig avgjøres av arbeidsgiver.
Arbeidsmiljøloven regulerer håndteringen av slike saker. Og er arbeidsgiver rett saksøkt så er det
rettsapparatet som skal håndtere saken videre.
Hå kyrkjelege fellesråd mener at det er unødvendig å opprette et eget klageorgan.

Økonomisktilskuddfra staten
Når det gjelder det økonomiske tilskuddet fra staten, er det viktig at dette blir gitt uten bindinger,
men som rammetilskudd. Det er kirken selv som er den rette instansen til å vurdere hvordan
bevilgningene skal fordeles og ser hvor behovene og satsingsområdene er.
Samtidig er det viktig å poengtere at høringen ikke inneholder noe om staten sitt ansvar for
trosopplæringsreformen og tilskuddene til denne. Det er viktig at disse midlene blir videreført i et
særskilt tilskudd utifra allerede gjeldense retnigslinjer.

Stiftelser er mye brukt i mange sammenhenger, men her støtter vi forslaget om at en ikke tillater
stiftelser til bestemte formål. Stiftelser er med på å svekke innsynsretten og dermed troverdigheten.
Høringens konklusjon om at dette er et brudd på fullstendighetsprinsippet støttes.

Fellesregnskapsprinsipper
For fellesråd og sokn er det viktig at det ikke blir gjort de store endringene i regnskapsreglene.
Regnskapene føres etter de samme regler som for kommunesektoren. Dette er det viktig å holde fast
på, i og med at alt tilskuddet til sokn og fellesråd kommer fra nettopp kommunene. I tillegg er det
kommunen som fører regnskap og fungerer som forretningsfører for mange sokn/FR. Samtidig er
dette med på å holde bevisstheten for kommunens ansvar oppe. Det er viktig at Kirkelovens § 9 og
14 blir videreført i sin nåværende form.

Hå kyrkjelege fellesråd mener det er uheldig og unødvendig å ha ulike regnskapsregler.
Vårt anliggende er at vi må kunne forholde oss til samme økonomiregelverk og felles
regnskapsprinsipper.
Hå kyrkjelege fellesråd sitt syn er at Kirkeråd og BDR kan føre sine regnskap etter samme regler
som sokn og fellesråd gjør. Dette vil skape en lettere oversikt mtp ulike rapporteringer som skal
foretas. Det vil være lite omlegging som skal til for å få dette på plass. Vår frykt er at det vil gå mye
ekstra midler med til ulike konsulenter i forbindelse med omlegging og tilpassing til nye
regnskapsregler.

Merverdiavgift
Høringen legger opp til at sokn og fellesråd ikke lenger skal kunne få MVA kompensasjon. Når
høringen sier at dette er en liten andel av virksomhetens totale budsjett, så er Hå kyrkjelege
fellesråd sterkt uenig. For vår del har vi ca kr. 800.000 i årlig MVA kompensasjon og dette er et
betydelig beløp for vår virksomhet.
Hå kyrkjelege fellesråd ser med bekymring på om dette skulle skje. Vi må da reelt sett redusere vår
aktivitet for å få budsjettene sammen. Vi er derfor sterkt uenig i dette forslaget.
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Konklus'on:
Konklusjonen av høringen er:

Opprettelsen av kirken som eget rettssubjekt støttes.

Overføring av arbeidsgiveransvaret fra staten til kirken selv støttes.

Høringen kunne inneholdt noe om prestens rolle, ikke bare at han skal uavhengig. Men

også at han skal forholde seg til øvrig stab og sokneråd.

Staten må tildele sine bevilgninger som rammetilskudd, men samtidig ivareta sitt ansvar

som er gitt via trosopplæringsreformen.

Omlegging av regnskapsreglene for kirken sentralt støttes. Men en bør vurdere å få samme

økonomiregelverk og retningslinjer for hele kirken. Soknene som skal være den bærende

enhet blir lett taperne i denne omleggingen. Loven sier kun at hvert sokn skal være betjent

av en prest... Hva med øvrige stillinger innen diakoni, kirketjener, kirkemusikk? Dette er

stillinger som kreves å kunne gjennomføre forordnede gudstjenester. Dette bør loven si

noe om.

Hå kyrkjelege fellesråd er stekt imot å rokke ved dagens MVA regelverk for sokn og

fellesråd

For Hå kyrkjelege fellesråd er det viktig at kirkelovens § 9 og 14 blir stående urørt.
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