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Vi støtter opp om hovedtankene i utredningen Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. 

Flytte arbeidsgiveransvaret fra staten til Den norske kirke 

Flytte myndighet fra Kongen og Departementet til kirkelige organ. 

Lovutkastet viser til en viss grad at Departementet tar på alvor hva som er Statens og hva som er 

Den norske kirkes ansvar. 

Vi vil likevel kommentere noen paragrafer: 

§ 2 Rettslig handleevne og kirkelig inndeling 

Vi støtter at Den norske kirke som helhet blir ett rettssubjekt for å ivareta arbeidsgiveransvar. 

Vi er derimot uforstående til at Kongen fortsatt skal fastsette navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme. 

Heller ikke mener vi det er behov for at Departementet skal treffe bestemmelser om inndelingsendringer. 

Disse lovhjemlene bør overføres til Kirken. 

§ 6 Menighetsrådets sammensetning 

Medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år, mens de først er valgbare til 

menighetsrådet det året de fyller 18. Vi mener at også valgbarhet må gjøres gjeldende fra 15 år. 

§ 14 Kirkelig fellesråds oppgaver 

Paragrafen bør få fram at oppgaver for kirkelig fellesråd også kan pålegges av sentralkirkelige instanser. I 

lovutkastet gjelder dette kun oppgaver overlatt av det enkelte menighetsråd, men fellesråd bør også kunne 

måtte forholde seg til bispedømmeråd og kirkeråd. 

§ 210ppføring av ny kirke m.v. 

Vi mener biskopen må kunne få ansvar for å håndtere bygging innenfor 60 meters grensen i spredtbygde 

strøk. Dette har biskopene hatt fullmakt til siden 2000. 

§22 og 27 Prostiråd og lærenemnd 

Vi støtter opp om at disse tas ut av kirkeloven. Det må være opp til kirken selv hvordan de håndterer dette. 

Ny § 22 Statens økonomiske ansvar 

Det er viktig~, trasopplæring, undervisning og diakoni følges opp med nødvendige midler. 
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