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Hemne kirkelige fellesråd 

Arkivsak 14/00071 
Dato: 
Arkivsak-navn: 
Saksbehandler: 
Dokumentnavn: 
Dokumentnummer: 
Løpenummer: 
Arkivkode: 

06.10.2014 
Høring, Staten og Den Norske kirke - et tydelig skille. 
EMH 
Høring, Staten og Den Norske kirke - et tydelig skille. 
14/00071-001 
000096/14 
011 

Utskrift fra møtebok, møte 30.10.2014: 

Utvalgssaksnr.: 028/ 14 Høring, Staten og Den Norske kirke - et tydelig skille. 

Saksfremstilling 
Som en videreføring av «Stortingsforliket» i forrige stortingsperiode skal det nå gjøres endringer i 
Kirkeloven som skal regulere forholdet mellom kirken og staten. Det skal bli et tydeligere skille 
mellom kirke og stat. 
Hovedsiktemålet med forvaltningsreformen er å gjennomføre et tydelig skille mellom staten og 
kirken, slik at kirken får en selvstendig stilling ovenfor staten. I dag er prestetjenesten, biskopene, 
Bispemøtet, Kirkerådet og bispedømmerådene statlige virksomheter. 
Lovendringen skal legge til rette for å etablere Den Norske kirke som egen rettssubjekt. Kirkelige 
tilsatte skal ikke lenger være statstilsatte (i hovedsak prestene). 
Departementet har lagt tre viktige forutsetninger til grunn for forslagene: 
- Grunnlovens § 16 ligger fast 
- Den norske kirke skal fortsatt finansieres over offentlige budsjetter. 
- Soknenes rettslige og økonomiske selvstendighet skal føres videre. 
Et revidert høringsdokument skal behandles i Kirkemøtet i april 2015, det behandles i Stortinget 
våren 2016 og reformen iverksettes i 2017. 
Departementet foreslår at det skal være Kirkemøtet som i utgangspunktet opptrer på vegne av det 
nye rettssubjektet, men med åpning for delegasjon av myndighet til kirkens nasjonale og regionale 
organer. 
Det er en grunnleggende forutsetning i reformen at soknet fortsatt skal være selvstendig når det 
når det etableres et nytt rettssubjekt for Den norske kirke. Soknet vil fortsatt være arbeidsgiver for 
sine tilsatte og ha sin egen selvstendige økonomi. 
Kirkemøtet vil fortsatt kunne fastsette visse rammer og vilkår for virksomheten i soknene, som 
f.eks. liturgiske bestemmelser. 
Departementet foreslår at statens finansiering av de virksomhetene som overføres, skjer gjennom 
rammetilskudd som Kirkemøtet disponerer. Statens finansieringsoppgave overfor kirken vil dermed 
være den samme som før. 
Departementet foreslår også en lovbestemmelse om at det skal være prest i hvert sokn, prost i 
hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. Formålet er å bekrefte Den norske kirke som en 
landsomfattende kirke, med prestetjeneste over hele landet. 
Prester og de som er tilsatt ved bispekontorene og Kirkerådets sekretariat får kirkemøtet som 
arbeidsgiverinstans. 
Det opprettes en klagenemnd for Den norske kirke. 

I forbindelse med denne høringen og forslaget til lovendringer har KA sendt ut et foreløpig 
høringsskriv. Dette vedlegges saken. 



Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Vedtak 
• Hemne kirkelige fellesråd er enig i opprettelsen av DNK som eget rettssubjekt. 
• Fellesrådet mener at menighetene er best tjent med prest boende i eller hær soknet. 
• Hemne kirkelige fellesråd ønsker at man ikke er avhengig av fra år til år bevilgning fra 

politikerne, men vil ha en forutsigbar økonomi i framtiden. 
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