
                 
                                                                                                                 LOMMEDALEN 
                                                                                                                        MENIGHET 
                                                                                       BÆRUMS VERK OG LOMMEDALEN 
 

 

Til Kulturdepartementet 

 
     Lommedalen, 19. november 2014 

       

 

 

    

        

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høringssvar 

fra Lommedalen Menighetsråd. 
 

Lommedalen menighetsråd viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. 

september 2014. Vi har søkt om og fått innvilget utsatt svarfrist til 20. november 

og avgir med dette vår høringsuttalelse. 

 

Lommedalen menighetsråd er opptatt av gode rammevilkår og hensiktsmessig 

regulering av den lokale kirkens virksomhet.  Det er viktig at kirken fremstår 

som stedegen, men også gjenkjennelig og helhetlig i sin virksomhet - som en 

landsdekkende folkekirke.  

 

Vi mener det er av stor samfunnsmessig verdi at Den norske kirke er 

grunnlovsforankret som vår folkekirke også etter de endringer som ble foretatt i 

2012. Vi ønsker en raus og åpen kirke som evner å videreføre kirkens plass i 

samfunnet i fremtiden. 

 

Det fremgår av høringsnotatet at Kulturdepartementet legger følgende 

forutsetninger til grunn for forslaget: 

• Grunnlovsbestemmelsene om Den norske kirke skal ligge fast. 

• Kommunenes ansvar for den lokale kirkes økonomi skal videreføres. 

• Soknenes rettslige selvstendighet skal videreføres. 

• Statens finansieringsoppgaver overfor kirken skal videreføres 

 

Lommedalen menighetsråd slutter seg til de grunnleggende forutsetningene. 

 



 

  

 

 

 

Soknets selvstendighet 

Departementet legger til grunn at soknet fortsatt skal være den grunnleggende 

enhet i kirken når det etableres et nytt kirkelig rettssubjekt. Soknet skal 

fremdeles være et selvstendig rettssubjekt og ha selvstendige økonomi.  

Lommedalen menighetsråd ser det som nødvendig at soknets selvstendighet 

opprettholdes. Det er i det lokale arbeidet at kjennskap til soknets medlemmer 

opparbeides og relasjoner dannes. 

 

I kirkelovens $14 står det om fellesrådets oppgaver: 

”Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne 

av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, 

fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i 

forhold til kommunen.” 

Siden soknet har et eget ansvar for å planlegge kirkelig virksomhet i soknet, vil 

det være mer korrekt å rette ordlyden til: 

”Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne 

av soknene, utarbeide mål og planer for fellesrådets virksomhet, fremme 

samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til 

kommunen.” 

 

Prestetjenesten 

Høringsnotatets foreslår i lovutkastet til ny kirkelov: «Hvert sokn skal være 

betjent av prest, hvert prosti av prost, og hvert bispedømme av biskop».  

 

Lommedalen menighetsråd støtter forslagene om lovfesting av prestetjeneste, 

proste- og bispetjeneste og av prestetjenestens uavhengighet i utkastet til ny 

kirkelov. 

Vi ønsker at prestetjenesten og andre ansatte i soknet oppfattes som en enhet 

med felles målsettinger, strategiplanlegging og samordning av aktiviteter.  Vi 

støtter derfor Kirkemøtets målsetting om ett felles arbeidsgiveransvar i en 

fremtidig kirkeordning. 
Trosopplæringsreformen er finansiert av staten, vi mener at reformen bør 

innarbeides på en hensiktsmessig måte for å ivareta både prestetjeneste og de 

andre kirkelige ansattes arbeid med trosopplæring. 

 

Arbeidstakere som berøres 

Når staten som arbeidsgiver skal overføre de ansatte i de sentralkirkelige 

organer, biskoper og prestetjenesten til et nytt rettssubjekt legger vi til grunn at 

dette ikke leder til forverring av lønns- og arbeidsvilkår. Når det gjelder 

pensjonsordning for arbeidstakere som overføres er det særlig viktig at denne er 

forutsigbar og likeverdig med eksisterende ordning.  De ansatte bør sikres en 

lovfestet rett til å være en del av Statens pensjonskasse eller likeverdig 

ytelsesbasert ordning. 



 

  

 

 

 

 

Ved en virksomhetsoverdragelse er det naturlig at Kirkemøtet blir øverste 

arbeidsgiverinstans og at det gis anledning til å gi fullmakt til en 

arbeidsgiverorganisasjon til å opptre som arbeidsgiverrepresentant.  

Departementet foreslår at det lovfestes en bestemmelse om prestetjenestens 

uavhengighet. Lommedalen menighetsråd slutter seg til dette. Vi er også enig i 

at det er grunn til å lovfeste en fortsatt uavhengig bispetjeneste.  

 

Økonomi 

Lommedalen menighetsråd er opptatt av at Den norske kirke, inklusive 

lokalkirken, skal få gode økonomiske rammevilkår. Grunnloven sier at den 

norske folkekirken skal understøttes. Det er viktig at det økonomiske 

fundamentet både sikres og styrkes. 

Det foreslås at momskompensasjon skal bortfalle. Dette har svært negative 

konsekvenser for Lommedalen menighet. I 2012 fikk vi kr. 139.000 i 

momsrefusjon og i 2013 fikk vi kr 227.038 kr.  Dette er betydelige beløp for 

menigheten. Uten momsrefusjon ville vi fått store problemer med innsamling av 

midler for å erstatte utslitt interiør. Vi ber derfor om at kompensasjonsordningen 

videreføres. 

Givertjenesten og gaver er viktige bidrag for menighetens økonomi. Vi mener 

det er ønskelig at gavefradragsordningen videreføres. 

 

Bolig 

Lommedalen menighetsråd har erfart at det er viktig å ha prester som bor i 

soknet. Ordningen med tjenestebolig har sikret oss dette i et område der høye 

boligpriser medfører utfordringer med tanke på rekruttering. Det er nødvendig at 

den pågående endringsprosess ivaretar menighetens behov for å ha prester bosatt 

i soknet. I den grad en i fremtiden ikke har tjenesteboligordning som sikrer dette, 

må det ivaretas på annen måte slik at prestene har mulighet til å bo i menigheten. 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
Lommedalen menighetsråd 
 
Steinar Sannes 
leder 


