
Til Kulturdepartementet 

Jar, 14. november 2014 

Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. Høringssvar 
fra Jar Menighetsråd. 

Jar menighetsråd viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 
2014. Vi har søkt om og fått innvilget utsatt svarfrist til 15. november og avgir 
med dette vår høringsuttalelse. 

Som menighetsråd har vi et sterkt engasjement for lokalkirken. Vi er opptatt av 
gode rammevilkår og hensiktsmessig regulering av den lokale kirkens 
virksomhet. For oss er det samtidig viktig at kirken fremstår som nasjonal, 
gjenkjennelig og helhetlig i sin virksomhet - som vår landsdekkende folkekirke. 

Vi mener det er av stor samfunnsmessig verdi at Den norske kirke er 
grunnlovsforankret som vår folkekirke også etter de endringer som ble foretatt i 
2012. Vi ønsker en raus og åpen kirke som evner å videreføre kirkens plass i 
samfunnet inn i nye tider! 

Det fremgår av høringsbrevet at Kulturdepartementet har tre viktige 
forutsetninger som ligger til grunn for forslagene, nemlig at Grunnloven § 16 
som sikrer fri religionsutøvelse og fastslår at Den norske kirke forblir vår 
folkekirke, ligger fast. Videre at Den norske kirke fortsatt skal finansieres over 
offentlige budsjetter og dernest at soknenes rettslige og økonomiske 
selvstendighet skal føres videre. 
Jar menighetsråd slutter seg til disse grunnleggende forutsetninger. 

Soknets selvstendighet 
Departementet legger til grunn at soknet fortsatt skal være den grunnleggende 
enhet i kirken når det etableres et nytt kirkelig rettssubjekt. Soknet skal 
fremdeles være et selvstendig rettssubjekt, være arbeidsgiver for ansatte og ha 
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selvstendige økonomi. Jar menighetsråd er enig i dette og mener soknets 
selvstendighet er viktig. Det er i det lokale arbeidet kirken har sitt utspring og 
her møter enkeltme1meskene kirken. 

Menighetsrådet ønsker å understreke soknets selvstendighet og ser i noen grad at 
fellesrådene har fått en sterkere posisjon og tyngde enn lovgrunnlagets 
(kirkeloven 1997) intensjon mens menighetsrådenes posisjon og tyngde svekkes. 
Vi viser her til kirkelovens § 14. Soknet har ansvar for å utarbeide mål og planer 
for virksomheten og da er ordlyden slik den står i dag i forholdet til fellesrådet 
litt misvisende. 
Vi foreslår at ordlyden bør endres til " ... utarbeide mål og planer for fellesrådets 
virksomhet..." og ikke for den kirkelige virksomheten i kommunen som det står i 
dag. Hvert sokn har ansvar for den kirkelige virksomheten i soknet. 

Prestetjenesten 
Høringsnotatets foreslår i lovutkastet til ny kirkelov: <<Hvert sokn skal være 
betjent av prest, hvert prosti av prost, og hvert bispedømme av biskop». Jar 
menighetsråd er enig i dette og mener det er av avgjørende betydning for vår 
virksomhet som lokalkirke at soknet har rett til å bli betjent av prest. Vi legger til 
grunn at ordningen av prestenes tjeneste skal lovfestes i henhold til grunnlovens 
§ 16: «Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved lov». 

Jar menighetsråd støtter forslagene om lovfesting av prestetjeneste, proste- og 
bispetjeneste i og av prestetjenestens uavhengighet i utkastet til ny kirkelov. 
Under henvisning til samarbeidet mellom prestetjenesten og vårt 
menighetsrådsarbeid ser vi gjeme at prinsippet om "embete og råd" lovfestes i 
den nye kirkeloven. 

I tillegg til lovfesting av prestetjenesten vil Jar menighetsråd vise til 
trosopplæringsreformen som innebærer at staten har påtatt seg å understøtte en 
sentral oppgave. Vi mener dette burde omtales forpliktende og ber om at det 
im1arbeides på en hensiktsmessig måte. 

Arbeidstakere som berøres 
Som folkevalgte i Kirken er vi opptatt av vilkårene for Kirkens ansatte. Trygge 
og gode betingelser for alle kirkelige medarbeidere er av avgjørende betydning. 
Når staten som arbeidsgiver skal overføre de ansatte i de sentralkirkelige 
organer, biskoper og prestetjenesten til et nytt rettssubjekt påhviler det et tungt 
ansvar i å sørge for at dette ikke leder til forringelse av lø1ms- og arbeidsvilkår. 
Når det gjelder pensjonsordning for arbeidstakere som overføres er det særlig 
viktig at denne er forutsigbar og ikke forringes. Om rett til å være en del av 
Statens pensjonskasse lovfestes for disse vil det være en god løsning, alternativt 



at det lovfestes en rett til å være en del av Statens pensjonskasse eller likeverdig 
ytelsesbasert ordning. 

Ved en virksomhetsoverdragelse mener Jar menighetsråd at 
arbeidsgivermyndigheten bør legges til samme nivå som i dag. 
Departementet foreslår at det lovfestes en bestemmelse om prestetjenestens 
uavhengighet. Jar menighetsråd slutter seg til dette. Vi er videre enig med 
departementet i at det er grunn til å sikre en fortsatt uavhengig bispetjeneste. 

Økonomi 
Jar menighetsråd er opptatt av at Den norske kirke, inklusive lokalkirken skal få 
gode økonomiske rammevilkår. Grunnloven sier at den norske folkekirken skal 
understøttes som sådan. Vi anser det svært viktig at det økonomiske fundamentet 
sikres og gjeme styrkes! 
Vi er blitt oppmerksomme på at det foreslås endringer hva angår 
momskompensasjon. Kompensasjonsordningen vil bortfalle hvilket for Jar 
menighet rar alvorlige konsekvenser. Vi kan her vise til at kompensasjonen for 
2013 var på kr.169.000,- hvilket er ganske mye i vår økonomi .. 
Vi ber derfor om at kompensasjonsordningen videreføres. 

Bolig 
Jar menighetsråd mener det er av høy verdi å ha prester som er hjemmeboende i 
soknet. Ordningen med tjenestebolig har hittil sikret oss dette i et område der 
ellers høye boligpriser kunne medført utfordringer i forhold til rekruttering. Det 
er nødvendig at en den pågående endringsprosess ivaretar menighetens behov 
for å ha prester bosatt i soknet. I den grad en i fremtiden ikke har 
tjenesteboligordning som sikrer dette må det ivaretas på annen måte slik at 
prestene har mulighet til å bo i menigheten. 

Med vennlig hilsen 

Menighetsrådet Jar menighet 


