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Høringssvar til Staten og Den norske kirke - et tydelig skille 
 

Hamar kirkelige fellesråd avgir følgende uttalelse til Staten og Den norske kirke – et tydelig skille:  

 

1. Tempoet i prosessen 

Arbeidet med ny kirkeordning må ta vare på folks tilhørighet til kirken, og ikke svekke den. Vi 

er derfor enig med departementets målsetting som uttrykkes på flere steder, at det videre 

reformarbeidet må skje skrittvis.  

Departementet etterlever ikke selv dette med den tempoplanen som legges. Som folkevalgt råd 

er vi provosert av å få knappe to måneder på å sette oss inn i forslagene som legges fram. Det er 

ingen god framgangsmåte å gi de folkevalgte så lite muligheter til å kunne kjenne seg på høyde 

med prosessen videre.  

Det er ikke nødvendig at det skal fremmes lovproposisjon allerede våren 2016. Det er langt 

viktigere å være sikker på folk flest i soknene kjenner seg bekvem med de forslagene som settes 

fram til diskusjon. Vi vil derfor at tempoet i reformarbeidet settes ned. 

 

2. Soknets stilling  

Vi er svært tilfreds med at soknet sikres selvstendighet i den nye loven. Kravet om soknets 

selvstendighet var det tydeligste resultatet av Kirkerådets høring høsten 2012 

(«Refleksjonsdokumentet»). Folkekirka bygger på soknet som grunnenhet. Det er avgjørende 

for å kunne føre folkekirka videre at soknet bevares med myndighet og ansvar som i nåværende 

kirkelov. Særlig viktig er at det uttrykkelig sies at det er soknet som har virksomhetsansvaret.  

Et like tydelig resultat av høringen i 2012, var menighetsrådenes ønske om et tett samarbeid 

med kommunene. Dette er ikke bare økonomisk begrunnet. Det er et sosiologisk kjennetegn ved 

ei folkekirke at den er tett integrert i sitt lokalsamfunn. Det nødvendiggjør et tett samarbeid med 

kommunen. 

Vi er derfor enig med departementet om at ordningen med Fellesråd i en kommune må 

videreføres. 

 

3. Prestetjenesten 

a. Lovbestemmelsen bør ikke likestille prest i hvert sokn med biskop i bispedømme og prost i 

prostiet. To sistnevnte funksjoner er opplagte, men lovbestemmelsen må ikke kunne tolkes slik 

at det skal være bare en prest i soknet. Det bør vurderes en bestemmelse som gir soknene rett til 

minimum to prester og eventuelt forutsatt en viss størrelse på enheten. 
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b. Det er positivt at prestenes selvstendige ansvar foreslås lovfestet. Dette understreker at 

grunnlaget for  kirken er «forkynnelse av evangeliet og forvaltning av sakramentene.» 

 

4. Finansiering 

Statens finansieringsansvar må lovfestes (jfr. Sammendrag kap.2 s. 5) og videreføres som i dag. 

Kommunens finansieringsansvar kan også med fordel videreføres. Det bør vurderes hvorvidt 

staten kunne tydeliggjøre rammeoverføringene overfor kommunene i noe grad som kunne 

forenkle den økonomiske samhandlingen mellom kirke og kommune lokalt. 

 

5. Rammetilskudd 

Statens brutto bevilgning til Den norske kirke (statlig del av kirken) er på ca. 1,8 mrd. Overfor 

en fristilt kirke bør det legges minst mulig bindinger på hvordan statens bevilgninger skal 

fordeles og prioriteres innenfor kirkelig virksomhet. 
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