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Lade menighetsråd har ingen innvendinger mot den beskrevne «forvaltningsreform» for Den

norske Kirke (DnK), slik den fremkommer i høringsnotatet av 2. september 2014. Vi finner de

foreslåtte endringer i kirkelovens enkelte paragrafer forståelige og dekkende for reformens

anliggende.

Lade menighetsråd finner det naturlig at Kirkemøtet gjøres til rettssubjekt med mulighet til å

delegere til Kirkeråd og Bispedømmeråd, men ikke til soknet. Dermed oppfatter vi at soknets

stilling som selvstendig rettssubjekt er ivaretatt i DnK.

Det er videre både avklarende og nødvendig etter vårt syn at statens finansieringsansvar av

Dnk lovfestes. Her bør det i den fremtidige utviklingen av modellen for overføring av midler

legges til rette for at soknenes lovfestede selvstendighet tas på alvor. En naturlig konsekvens

av dette vil være at deler av overføringene går direkte til soknene og ikke bare i

fellesbevilgninger til fellesråd eller kommune. Men vi oppfatter høringsuttalelsen på dette

punktet slik at denne bestemmelsen også vil pålegge kommunene et selvstendig

finansieringsansvar over for Dnk lokalt.

Lade menighetsråd vil understreke at overføring av arbeidsgivermyndighet og —ansvartil det

nye rettssubjektet i Dnk må skje på en ryddig måte i en oversiktelig prosess som både er

tilpasset de ansatte og soknene. Særlig er det viktig at arbeidstagemes gjeldende rettigheter og

rammebetingelser kan videreføres. Dette mener vi er et avgjørende grunnlag for

nyrekruttering av ansatte i Dnk. Det er også forståelig at det velges en

arbeidsgiverorganisasjon for Dnk. KA er valgt registrerer vi. Her er det viktig at KA som

nåværende arbeidsgiverorganisasjon overfor fellesrådsansatte, tar grep og søker kompetanse

så organisasjonen kan opptre som en relevant og kompetent overfor alle ansatte i kirken.

Lade menighetsråd er svært glad for at soknets rett til å være betjent av en prest lovfestes i

kirkeloven. Dette er et riktig grep og en forutsetning for at folkekirken kan fungere og være

troverdig og synlig tilstede i hvert sokn. Denne tilstedeværelsen har vårt råd som en av våre

kjemeverdier. Denne rettighet for soknene vil etter vår mening legge en viktig og nødvendig

føring for den videre organisering i Dnk.

Lade menighetsråd vil avslutningsvis støtte den strategi som vi mener å se at høringsnotatet er

basert på: Nemlig at utviklingen av Dnk som selvstendig og tydelig folkekirke skal gå med

små skritt, så alle medlemmene kan føle seg velkomne og viktige om bord i kirkeskipet under

ferden videre.
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