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HØRINGSASVAR: Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 

 

Høringsnotatets del II: Kirkens rettslige forhold. 

 

Kap 3. Den norske kirkes rettslige handleevne 

Hommelvik menighetsråd mener det er viktig å styrke soknet som grunnenheten i Den norske 

kirke, og dermed menighetsrådet som soknets organ. Men det er også nødvendig med felles, 

samlende strukturer. Det er viktig at Kirkemøtet opptrer på vegne av det sentrale 

rettssubjektet.  Soknets selvstendighet blir ivaretatt ved at Kirkemøtet kan delegere til 

Kirkeråd og bispedømmeråd, men ikke kan delegere til soknet. Soknet kan også avgi 

oppgaver til bispedømmerådet 

 

Kap 4. Den norske kirke som arbeidsgiver 

Hommelvik menighetsråd  mener at arbeidsgivermyndigheten i en fremtidig kirke fortsatt skal 

plasseres sentralt og kunne delegeres til bispedømmenivå slik det er i dag. Dette sikrer en 

ryddig overgang fra stat til kirke for prester og andre ansatte i bispedømmet. Kirkemøtet 

bestemmer hvordan dette skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning. Vi forutsetter at 

arbeidsmiljøloven og annen arbeidsrettslig lovgivning skal gjelde i en offentlig finansiert 

kirke.  

Hommelvik menighetsråd har merket seg at KA og Presteforeningen har hatt ulikt syn på 

hvordan en fremtidig kirke skal organiseres. Det er derfor viktig at en søker å komme til 

enighet og forståelse med presteforeningene dersom KA velges som eneste 

arbeidsgiverorganisasjon for Den norske kirke..  

 

Kap 5. Særskilt lovregulering av prestenes tjeneste 

Ved å lovfeste soknets rett til prest bekrefter vi den grunnleggende strukturen i kirken slik den 

er i dag.  Dette vil være avgjørende for at vi fortsatt skal ha en landsdekkende folkekirke. En 

slik bestemmelse i kirkeloven  bekrefter også kommunens plikt til å finansiere den lokale 

kirke. 



Dersom en prest ikke frasier seg ordinasjonen eller blir fratatt presterettighetene, er han/hun 

en prest hele livet. Selv om kirken og staten skiller lag vil prestene være forpliktet på 

lovbestemmelser blant annet om taushetsplikt. Det er viktig at prestene faglige uavhengighet 

ivaretas. 

Det er viktig at biskopen/Bispemøtet beholder sin selvstendighet og ikke blir underordnet 

Kirkerådet.  

 

Kap 6. Regler om klage 

Hommelvik menighetsråd støtter en lovfestet klagenemd. Det kan være en god ordning som 

sikrer arbeidstakerne forsvarlig saksbehandling. Vi støtter departementet i vurderingen av at 

Kirkemøtet er lite egnet som organ for klagebehandling. For øvrig kan det være nødvendig å 

opprettholde en teologisk nemd/ lærenemd for teologiske spørsmål i Den norske kirke. 

 

Høringsnotatets del III: Kirkens økonomiske stilling 

Hommelvik menighetsråd har mer uro merket seg  at det er liten rekruttering til presteyrket. 

Vi står foran en betydelig prestemangel. Usikkerhet rundt pensjonordningen vil forsterke 

dette. Det er viktig at en fremtidig selvstendig kirke blir i stand til å håndtere denne 

utfordringen. Siden kirken skal finansieres av det offentlige, mener vi at det må være mulig å 

finne forutsigbareog gode  ordninger for avlønning og pensjon.  
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