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DEN NORSKE KIRKE 

Holmen menighet  

 
 

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring   

 
Holmen menighetsråd har den 22.10.14 vedtatt følgende høringsuttalelse: 

 

Holmen menighetsråd vil berømme departementets arbeid med å klargjøre de lovmessige 

konsekvenser av et skille stat-kirke, og at det er i tråd med Kirkemøtets behandling av denne 

saken på Kirkemøtet 2012. 

 

Holmen menighetsråd vil understreke følgende hovedpunkt i høringen: 

 

Menighetsrådet støtter at dette er en trinnvis prosess. 

 

Vektleggingen av soknets selvstendighet støttes, og Holmen menighetsråd vil understreke 

viktigheten av å ivareta denne i det videre arbeid. 

 

Menighetsrådet vil anbefale at det finnes en annen betegnelse på det nye rettssubjektet enn  

«Den norske kirke», for å unngå at begrepet «Den norske kirke» både benyttes om et 

rettssubjekt som ikke omfatter soknene og som en samlebetegnelse som omfatter soknene, 

slik departementet nå legger opp til. Et mulig navneforslag er: Den norske kirkes sentrale og 

regionale organer. 

 

Menighetsrådet støtter formuleringen i §2 om at hvert sokn skal være betjent av prest. Dette 

for å sikre en landsdekkende prestetjeneste. 

 

Videre støtter menighetsrådet §34 som understreker prestenes relative uavhengighet. 

 

Med hensyn til myndighetsområdene for hhv kirkelig fellesråd og bispedømmeråd, ønsker 

Holmen menighetsråd at muligheten til å overlate oppgaver til den annen part skal foreligge 

både fra bispedømmerådets og fellesrådets/menighetsrådets side, dvs at en parallell til 

formuleringen i §23: Bispedømmerådet kan også utføre oppgaver som etter avtale blir 

overlatt det av det enkelte menighetsråd eller kirkelige fellesråd, tas inn i § 14:   

Fellesrådet/menighetsrådet kan også utføre oppgaver som etter avtale blir overlatt det av 

Bispedømmerådet. 

 

Opprettelsen av Klagenemd for Den Norske Kirke støttes. 

 

Når Kirkemøtet får den myndigheten det får som kirkens øverst valgte organ, er det av stor 

betydning at dette organ har bred støtte i folkekirken. Holmen menighet ber derfor 

departementet vurdere nøye hva slags valgordning som sikrer demokratiet i kirken og gir best 

mulig representativitet. 

 

Holmen menighetsråd er enig i departementets forslag om at Den Norske kirke gis en 

rammebevilgning.    


