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Kors menighetsråd velger å kommentere punkter i heringsnotatet som i særlig grad har direkte
betydning for menighetsrådene.

Innledninaen: 

Kors menighetsråd ser det slik at larkeforhket i 2008 , og seinere endringer i Grunnloven i 2012
påkrevde en rekke endringer i kirkeordningen. Vedtakene i Kirkemøtet i april 2013 blir i
høringsnotatet nå fulgt opp av Regjeringen. Dette er en naturlig prosess for å real isere skillet
mellom staten og Den norske kirke. Et skille som Kors menighetsråd i 2008 ikke støttet

Menighetsrådet støtter intensjonene som nevnes i pkt. 1.1.2 mht gode involveringsprosesser. En
skrinvis utvikling , med bred kirkelig og politisk medvirkning, er nødvendig for å sene kirken i
stand til å ivareta oppgaven som folkekirke.

I pkt. 1.1.2 opplyses at det legges opp til at statens finansieringsoppgaver overfor prestefienesten og
de nasjonale og regionale kirkelige organer fortsetter som før, men nå i form av rammetilskudd -
uten spesifisering eller fordeling til enkeltformål. Kors menighetsråd frykter at dette fører til en
usikker fram tid for de mindre soknene. Kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirke vil
trolig ikke bli fulgt opp som ved tidligere spesifiseringer og fordeling til enkeltformål.
De økonomiske bekymringene for soknene forstedces ved departementets utsagn i siste avsnitt i pkt.
1.2.3: «Departementets utgangspunkter at statens bevilgninger til Den norske kirke ved en
utskillingfra staten skal fores videre pa samme niva som tidligere. De nærmere budsjettmessige
konsekvensene av reformforslaget vd departementet i tilfelle komme tilbake til i en budsjeumessig
sammenheng senere».
Vi merker oss også at det i pkt. 9.5 opplyses:»Departemenret legger til grunn at staten fortsatt må
stå fritt til å vurdere bevilgningene til kirken i sammenheng med de årlige statsbudsjettene, dvs etter
budsjettsoknad fra kirken og med bakgrunn i den generelle budsjettsituasjonen».
Departementet hevder pkt. 19.2 - « at det vil etter en utskilling og orgamseringav de kirkelige
virksomheiene i en selvstendig okonomisk enhet foreligge et potenstale for besparelser og
effektivisering».
Dette forsterker vår frykt for de økonomiske ringvirkninger denne reformen vil medfore. All
erfaring fra store organisasjonsmessige endringer innen offentlig tjeneste tilsier at det de første
årene ikke blir økonomiske gevinster.
Forutsetningen i pkt. 1.1.2 om at soknenes rettshge selvstendighet skal viderefores blir svekket
dersom de økonomiske betingelsene forringes.

Lovforslagene: 

Vi støtter forslaget om at soknets naværende rettslige selvstendighet skal videreføres. Vi har slik
forslag til endring til lovforslagets § 2:



«Hverl sokn skal være betjent av prest i et omfang som sikrer soknets medlemmer mulighet for
regelmessig gudstjenesiefeiring, tilgang til kirkelige handlinger og nodvendig samordning med
soknets wrksomhet. Soknets organer har rett til medvirkningved tilsetting av prest i eget sokp samt
ved tilsettmg av prost.

Kors menighetsråd støtter departementets forslag om at bispedømmerådet fortsatt skal være et
lovfestet organ. Pkt. 3.1, 3.6 .

Vi støtter forslaget om å om å legge grunnlaget for å overføre statens arbeidsgiveransvar for
kirkelige tilsatte , prestene, biskopene og de tilsatte ved bispedømmerådene og Kirkerådet , til Den
norske kirke.

Kors menighetsråd støtter forslaget om at det opprettes en særskilt Klagenemnd til å avgjøre
mindretallsklage ved tilsetting, klage på Kirkerådets vedtak etter offentlighetsloven, klage på vedtak
etter kirkelovens § 29 (krav på medlemskap), klage på vedtak etter kirkelovens § 32 (tap av
presterettigheter), klage på disiplinærvedtak truffet av bispedømmeråd eller Kirkerådet, samt
myndighet til å treffe disiplinærvedtak vedrørende biskopene.
Vi ser det som viktig at sammensetningen av en slik Klagenemnd ikke skal begrenses til kun å
inkludere medlemmer med «betydelig teologisk og juridisk kompetanse». (Se høringsnotatets pkt.
6.7)

Kors menighetsråd er enig i at myndighet mht opprette1se/nedleggingav sokn , godkjenning av ny
kirke og nedleggelse av larke fortsatt skal tilligge departementet. 1fr. pkt. 7.6.

Som opplyst i kommentarene til pkt 1.0 Innledningen, er Kors menighetsråd skeptisk til at det skal
innføres full rammebudsjettering. Vi innser at rammebudsjettering innføres, og anmoder om at
dette kompenseres ved at staten angir målene ved bevilgningene. Likeså at departementet påser at
tilskuddene ikke benyttes til å avlaste kommunene for deres økonomiske forpliktelser overfor Den
norske kirke.
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