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HØRING - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE 

Holum menighetsråd har behandlet saken i sitt møte 14. oktober 2014, sak 28/14. 

Menighetsrådet avgir følgende enstemmige høringsuttalelse: 

Postboks 2 10 
4503 MAN DAL 

Tlf: 38272870 

Faks: 38272873 

Mandal 28.10.2014 
Vår saksbehandler: AB 
Vår ref.: 14/00017-004 

Arkivkode: 000 

Holum menighetsråd er enige i forslaget som ligger ute til høring vedrørende Staten og Den norske 
kirke - et tydelig skille. 

Menighetsrådet påpeker spesielt at: 

1. Det er en grunnleggende forutsetning i reformen at soknet fortsatt skal være selvstendig når det 
etableres et nytt rettssubjekt for Den norske kirke. Fellesrådet vil fortsatt være arbeidsgiver for sine 
tilsatte og ha sin selvstendige økonomi. 
Det er viktig at soknet videreføres som grunnleggende og selvstendig enhet i Den norske kirke. At 
Den norske kirke blir eget rettssubjekt, må ikke innebære at Kirkemøtet bl ir overordnet soknet i 
andre saker enn det som framgår av gjeldende lovverk. 
Det er også en forusetning at «Hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert 
bispedømme av biskop.» 

2. Det er viktig for oss at ordningen med kommunale tilskudd til lokalkirken opprettholdes. Videre 
tolker vi departementets forslag slik at vi får videreført ordningen med tilskudd til trosopplæring, 
kateketstillinger og diakoni. Det er viktig disse at tilskuddene justeres ihht. pris- og lønnsvekst, hvis 
ikke blir det en reell nedgang. Mesteparten av tilskuddene brukes til lønn, og da er det svært 
uheldig hvis tilskuddene ikke holder tritt med lønnsveksten. 

Menighetsrådet understreker støtte til lovforslagene i følgende paragrafer: 
§ 2: «Hvert sokn skal være betjemnt av prest, hvert prosti av prost og hvert bispedømme av 
biskop.» 

§ 34: «Kirkemøtet fastsetter tjenesteordning og gir nærmere regler om vilkår m.v. for prester, 
proster og biskper. All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i 
samsvar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser. 

§ 24: Menighetsrådet gir tilslutning til at Biskopens uavhengighet skal ivaretas. Biskopen sees på 
som eget organ. Det ivaretas av en setning i§ 24 om kirkemøtet: «Kirkemøtet kan delegere sin 
myndighet til Bispemøtet, Den Norske kirkes klagenemnd, bispedømmerådene, biskopene og 
prostene.» 



§ 27: Menighetsrådet gir tilslutning til at det blir en helt ny § 27 i Kirkeloven, og at Den norske 
kirkes lærenemnd erstattes med et nytt organ som gis navnet Den norske kirkes klagenemnd. 
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