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Høringssvar -
Staten og Den norske kirke —et tydelig skille

Herved oversendes høringssvar vedr. «Høringsnotatet av 2.sept. 2014 Staten og Den norske kirke
- et tydelig skille».

Høringssvaret ble ble behandlet i fellesrådet 14.10.14 og ble vedtatt enstemmig.
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Kongsberg kirkelige fellesråd
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Staten og Den norske kirke —et tydelig skille

Høringsuttalelse fra Kongsberg kirkelige fellesråd

Kongsberg kirkelige fellesråd (KKF) viser til Kulturdepartementets høringsnotat av 02.09.14 der vi inviteres
til å komme med synspunkter på de forslagene som fremmes.

Den norske kirke som folkekirke
KKF vil innledningsvis påpeke tilfredshet med at statsråden slår fast at Den norske kirkes karakter av å være
folkekirke ikke svekkes med de endringene som høringsnotatet legger opp til. For KKF er det viktig å
understreke at kirken skal være kirke av og for folket og at identiteten av å være samlende og inkluderende
opprettholdes og aller helst styrkes i årene som kommer.

Kirkens rettslige forhold
KKF gir sin tilslutning til etableringen av Den norske kirke som et eget rettssubjekt og at prestetjenesten,
biskopene, Bispemøtet, Kirkerådet og bispedømmerådene legges inn i det nye rettssubjektet. KKF støtter
forslaget om at det skal være Kirkemøtet som opptrer på vegne av det nye rettssubjektet.

Finansiering
KKF understreker betydningen av at statens finansieringsansvar i forhold til kirken lovfestes. En synes det er
problematisk på nåværende tidspunkt å ta stilling til på hvilken måte de økonomiske overføringene til de
lokale og regionale virksomhetene skal skje. KKF ønsker en grundig utredning om hvorvidt det er
hensiktsmessig å videreføre dagens økonomiske ansvarsdeling mellom stat og og kommune.

Arbeidsgiveransvaret
En er innforstått med at det arbeidsgiveransvaret som i dag ivaretas av staten for bl.a. prestene vil overføres
til Den norske kirke. KKF finner det vanskelig å ta stilling til hvem som i praksis skal ivareta dette
arbeidsgiveransvaret i fremtidens kirke. Dette vil være avhengig av hvilken organisasjonsmodell Kirkemøtet
i sin tid vil gå inn for.

Administrative og økonomiske konsekvenser
I høringsnotatet fremgår det at sekretariatsoppgavene ved Kirkerådet og bispedømmerådene etter
departementets syn stort sett vil være som i dag. KKF mener det er for tidlig å trekke disse konklusjonene
allerede nå, altså før en har tatt stilling til hvilken organisasjonsmodell som vil være riktig og hensiktsmessig
for fremtidens kirke.

Organisering
KKF etterlyser en bredere drøfting av oppgavefordelingen mellom lokalt, regionalt og sentralt nivå i Den
norske kirke. Oppgavefordelingen vil være en viktig premiss for de løsningene som skal velges både når det
gjelder arbeidsgiveransvar, økonomiske modeller og administrative løsninger.

Todeling
Den norske kirke har i dag en organisatorisk todeling: sognenes virksomhet og det som i dag er å forstå som
statlig virksomhet. Denne todelingen bidrar til strukturell uklarhet og uryddighet. En ser for seg at de
endringene det nå legges opp til skal kunne bidra til en forenkling og bedre samordning av den kirkelige
virksomheten. KKF savner en vektlegging av dette perspektivet i høringsnotatet.
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