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Særutskrift av vedtak i Sak 50/2014: 

 
 
 

VEDTAK: 
Lørenskog kirkelige Fellesråd støtter hovedforslaget i høringsnotatet om å etablere rettslig 

handleevne til Den norske kirke sentralt etter modell av fristillingen mellom den lokale kirke og 

kommunen i 1997.   

Vi støtter også forslaget om at prestetjenesten og virksomheten knyttet til de sentrale og 

regionale kirkelige råd utskilles fra staten og ikke lenger forstås som statlig virksomhet. 

 

 

Lovutforming 
Dette får også konsekvenser for vår vurdering av forslaget til ny § 2.   Utfordringen knyttet til 
den dobbelte betydningen av begrepet «Den norske kirke» blir tydelig i forslaget til første og 
andre ledd i § 2. I første ledd antar vi at «Den norske kirke» betyr hele kirken med både de 
mange sokn og det store rettssubjektet. I andre ledd antar vi at det kun menes det nye 
sentrale rettssubjektet. Det er uheldig med to ulike betydninger av samme begrep i samme 
lovbestemmelse.   Dette skaper unødig usikkerhet i forståelsen av forholdet mellom de små 
og det store rettssubjektet som til sammen utgjør Den norske kirke.  

Vi  vil derfor foreslå at gjeldende omtale av soknets rettslige handleevne beholdes i sin 
nåværende form. Omtalen av det nye rettssubjektet bør komme som et nytt ledd i § 2. Å la 
bestemmelsen om soknet bli stående først, vil også bidra til å underbygge tanken om soknet  

som grunnenheten i Den norske kirke. 

Mandat til å opptre på vegne av det nye rettssubjektet 

Vi støtter forslaget om  at det er Kirkemøtet som opptrer på vegne av det nye sentrale 

rettssubjekt, når det ikke er fastsatt noe annet i lov eller i medhold av lov. I høringsnotatet er 

det i utgangspunktet ikke fastsatt detaljerte regler for hvilke andre organer som kan opptre på 

vegne av rettssubjektet Den norske kirke annet enn i spørsmålet som gjelder økonomi der det 

foreslås lovregulert at det er Kirkerådet som er det ansvarlige organ. 

 

 

 

 

 

Soknets oppgaver og ansvar 

 

Lørenskog kirkelige Fellesråd vil uttrykke  klar støtte til departementets forslag om å 

videreføre den rettslige selvstendighet soknet har i dagens kirkelige lovgivning.  

 

Vi  etterlyser imidlertid en bredere drøfting av en alternativ oppgavefordeling mellom lokalt, 

regionalt og sentralt nivå i Den norske kirke. Det synes å være bred kirkelig enighet om at 

kirkeordningen bør utvikles i retning av større myndighetsoverføring til soknene.   
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Selv om høringsnotatet ikke foreslår å frata oppgaver eller ansvar fra soknet, vil vi  peke på at 

departementets forslag vil samlet kunne innebære en forskyvning som kan svekke soknets 

selvstendighet i Den norske kirke til fordel for sentrale og regionale organers mandat.   

. 

Fellesrådet  viser her også til utviklingen i staten for øvrig der stadig flere oppgaver er overført 

fra staten til kommunene.  

 

 

Soknets rettigheter 

Høringsnotatet foreslår en ny bestemmelse i kirkeloven som sikrer soknet rett til å bli betjent 

av prest. Dagens kirkelov bygger på en underliggende forutsetning om at det skal være 

prestetjeneste i hvert sokn.   

 

Fellesrådet  støtter at denne forutsetning klargjøres og tas inn i loven.   

 

Vi   finner imidlertid at den foreslåtte lovbestemmelse er utilstrekkelig. Det sies ikke noe som 

innholdsbestemmer eller klargjør soknets organers medvirkning og involvering i 

prestetjenestens omfang og utvikling.  

 

Vi vurderer det som  ikke tilfredsstillende at soknet kun blir en mottaker av en prestetjeneste 

der rammer og styring foregår i hovedsak i regionale og sentrale kirkelige organer. 

  

 

 

Framtidig arbeidsgiveransvar  

 

Departementets forslag innebærer at det nye sentrale rettssubjekt vil overta ansvaret som 

arbeidsgiver for alt nåværende statlig personell i Den norske kirke (menighetsprester, 

prostene, biskopene og de tilsatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets/BMs 

sekretariat).  Forslaget følger i stor grad opp Kirkemøtets vedtak fra 2013.  

 

. Kirkemøtet 2013 anbefalte en midlertidig ordning der alle nåværende statstjenestemenn, 

inkludert menighetsprestene, får sitt ansettelsesforhold i det sentrale rettssubjekt. 

 

Vi oppfatter forslaget som en oppfølging av dette vedtaket. 

 

 

 

 

 

Trosopplæring 

Høringsnotatet foreslår en bestemmelse som skal sikre prestetjeneste i hvert sokn. Det sies 

imidlertid ingen ting om statens forpliktelse til å sikre trosopplæring for alle døpte.  

 

Forslaget om innføring av et generelt rammetilskudd er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig 

sikring av dagens tilskudd til trosopplæringsformål.  Trosopplæringsreformen innebærer at 

staten har påtatt seg å understøtte en sentral kirkelig oppgave, og dette bør omtales på en 

mer forpliktende måte i § 22.  

 

 

Økonomiforvaltning- organisatorisk todeling av Den norske kirke 

Den norske kirke har i dag en organisatorisk todeling; soknenes virksomhet og virksomhet 

som i dag er å forstå som statlig virksomhet. Denne todelingen bidrar til mye uklarhet, 

usikkerhet, ekstraarbeid og byråkrati.  Endringene som nå skal gjennomføres kan bidra til å 

redusere betydningen av denne organisatoriske todelingen og bidra til forenkling og bedre 
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samordning av den kirkelige virksomheten. Vi savner en vektlegging på dette perspektivet i 

høringsnotatet.  

Et eksempel på behovet for bedre samordning mellom soknet og resten av Den norske kirke 

er på økonomiområdet. Høringsnotatet legger opp til at det nye rettssubjektet skal følge 

regnskapslovens bestemmelser. Samtidig foreslås at nåværende økonomiregler for soknene 

videreføres. 

 

Lørenskog kirkelige Fellesråd mener det er et viktig anliggende at hele den norske kirke kan 

forholde seg til ett felles økonomiregelverk og felles regnskapsprinsipper.   

 

Felles anskaffelser av regnskapsprogrammer og rådgivning vil også bli lettere med et felles 

økonomiregelverk. Vi savner en grundigere vurdering av de to ulike økonomiregelverk som 

etter forslaget blir gjeldende, med siktemål å vurdere muligheten for et felles 

økonomiregelverk / regnskapsprinsipper for soknene og det nye rettssubjektet. 

 


