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Heggedal menighetsråds høringsuttalelse om
Staten og Den norske kirke —et tydelig skille

Menighetsrådet i Heggedal menighet ønsker å påpeke at det er problematisk at departementet gir
så kort frist for høringssvar i en slik viktig sak.

Menighetsrådet støtter arbeidet med å tydeliggjøre endringene i relasjonen mellom stat og kirke.
Vi er positive til at departementet med denne høringen følger opp kirkemøtets vedtak av april
2013 om opprettelse av et kirkelig nasjonalt rettssubjekt. Vi er også positive til at prestetjenesten
overføres til dette nasjonale nivået. Vi ser det slik at Den norske kirke blir en tydeligere enhet
med de forslag til endringer som er fremmet.

En forutsigbar kirkelig økonomi er viktig for soknets arbeid, menighetsrådet støtter derfor at
statens finansieringsansvar lovfestes (§22) på samme måte som kommunens.

Menighetsrådet ser det som en viktig forutsetning for det videre arbeidet med
forvaltningsreformen at soknet opprettholdes som den grunnleggende enhet i kirken med et
selvstendig ansvar og myndighet på lokalt plan, og at soknene ivaretas som egne rettssubjekter.
Samtidig ser vi det som problematisk at Kirkemøtet også blir selvstendig rettssubjekt uten at det
er tydelig hvilket forhold som skal være mellom Kirkemøtet og soknene (§24). Vi ser
mulighetene for at Kirkemøtet med tiden kan bli en styrende enhet som griper inn soknenes
arbeid på en slik måte at soknets selvstendighet svekkes. Som økonomisk og administrativt
forvaltningsorgan er det også en viss fare for at kirkelig fellesråd i kommunen kan gripe for mye
inn i soknets selvstendighet. Vi foreslår derfor at ordlyden i §14.1 endres til Kirkelig fellesråd
skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og
planer fbr ellesrådets virksomket i kommunen.

Det er viktig at Den norske kirke fortsatt skal være en landsdekkende folkekirke, og at hvert sokn
skal være betjent av en prest. Menighetsrådet støtter forslaget om at dette nedfelles i lovs form
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(§2). Vi mener en opprettholdelse av statlig fmansiering av prestetjenesten, og de sentrale og
regionale kirkelige råd, er en naturlig konsekvens av dette som vil være med på å sikre
forutsigbarhet for all kirkelig virksomhet. Samtidig tror vi at en lovfestelse av soknets rett til
prest vil bidra til å bekrefte den grunnleggende strukturen i kirken, og at en slik bestemmelse
også vil bidra til å understreke kommunens plikt til å finansiere den lokale kirke.

Menighetsrådet støtter også forslaget om at prestetjenestens særpreg og faglige uavhengighet
skal ivaretas ved at dette nedfelles i Kirkeloven (§34). Prestens faglige uavhengighet følger av
ordinasjonen. Siden biskopene har tilsyn med prestene er det viktig at også disse beholder sin
selvstendighet og ikke blir underordnet Kirkemøtet/Kirkerådet.

Menighetsrådet støtter forslaget om at det opprettes en klagenemd, eller tilsvarende ordning som
sikrer ansatte og medlemmer en god og trygg saksbehandling. Hvorvidt en slik nemd skal
organiseres slik departementet foreslår vet vi ikke.

Menighetsrådet leser §14 og §23 som å omhandle bl.a. delegasjonsmyndighet av arbeidsgiver-
og tilsettingsmyndighet. For å gjøre debatten om fremtidig arbeidsgiveransvar i kirken mer åpen,
foreslår vi at det gjøres en tilføyelse til §14 tilsvarende tilføyelsen i §23 om bispedømmerådet:
Fellesrådet utfører for øvrig de gjøremål som til enhver tid er pålagt av Kirkemøtet eller
Kirkerådet. Fellesrådet kan også utføre oppgaver som etter avtale blir overtatt det av
Bispedømmerådet.
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