
 

Det Kongelige Kulturdepartement 

  

Høringsnotat 2. sept 2014.  ”Staten og Den norske kirke – et tydelig skille” 

Høringsuttalelse fra Løten kirkelige fellesråd. 

Hovedspørsmålene. 

 

Menighetene bør gis en forlenget frist for å avgi høringsuttalelse. Vel en mnd. fra menighetsrådene/de 

kirkelige fellesråd fikk kunnskap om høringen til høringsfrist er for snaut. Emnet fortjener grundigere 

behandling i menighetene enn vi fikk tid til nå. 

3. Den norske kirke som rettsubjekt. § 2. 

Vi støtter forslaget om å etablere rettslig handleevne til Den norske kirke. 

Rettssubjektet bør hete Kirkemøtet. 

Det må være Kirkemøtet som delegerer myndighet. 

Vi ser det som viktig at soknets rettslige selvstendighet videreføres slik som høringsnotatet sier. 

4. Den norske kirke som arbeidsgiver. Ser grei ut. 

 

5. Spørsmålet om særskilt lovregulering av prestenes og biskopenes tjeneste. 

 

Vi støtter formuleringen: ”Hvert sokn skal vær betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert 

bispedømme av biskop.”  

 

6. Regler om klage. 

Det er greit med en uavhengig klagenemnd for prøving av forvaltningsvedtak, men disiplinærvedtak 

(oppsigelse, avskjed og suspensjon) bør gjøres av ansvarlig arbeidsgiver med gyldighet.  

 

7. Andre forslag til endringer i Kirkeloven.  

 

§ 22 bør lyde: ” Hvert sokn skal være betjent av prest i et omfang som sikrer soknets medlemmer 

mulighet for regelmessig gudstjenestefeiring, tilgang til kirkelige handlinger og nødvendig samordning 

med soknets virksomhet.” 

 

Det bør være lovfestet at soknet har rett til medvirkning ved tilsetting av prest i eget sokn. 

 

Vi ønsker delegeringsmuligheter som muliggjør forsøk og annen oppgavefordeling.  

Det kan derfor være godt å ha med dette for å kunne utføre forsøk med hensiktsmessige løsninger: 

§ 9. Menighetsrådet utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av kirkelig fellesråd 

eller Kirkemøtet. 

§ 14. Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte 

menighetsråd eller av Kirkemøtet. 

§ 23. Bispedømmerådet utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av menighetsråd 

eller kirkelig fellesråd. 

§ 24 om Kirkemøtet bør ha en tilsvarende bestemmelse om at oppgaver kan overlates til soknet etter 

avtale. 



 

Det må finnes en løsning slik at Den norske kirke består av soknene som egne rettssubjekter samtidig 

som Kirkemøtet er rettssubjekt. 

Kirkebygg. 

Vi ser det viktig at bestemmelsene om det kommunale finansieringsansvaret videreføres. 

Det lokale engasjement er viktig i denne sammenheng. 

Det er behov for en rettsutvikling som tydeliggjør Den norske kirkes ansvar for egne bygg samtidig som 

det offentlige finansielle ansvar for drift og vedlikehold kan videreføres. 

Sikring og vedlikehold av kirkebygg er ikke bare et bidrag til trossamfunnet Den norske kirke, men må 

også være en del av en bredere forstått kulturpolitikk. Kirkene har også en tilleggsfunksjon som 

identitetsbygg og kulturminner for hele det norske folk. 

8 og 9. Kirkens finansieringsordninger i dag. Omlegging til rammetilskudd fra staten til en fristilt 

kirke. 

 

Vi er urolige over signal i høringsnotatet om at gjeldende finansieringsordning skal opp til ny vurdering. 

 Det vil være krevende om vi som kirke på toppen av alle endringene vi går gjennom nå i tillegg skal 

forholde oss til økonomisk usikkerhet. Signal om å revurdere kirkens finansiering vil ikke støtte opp 

under kirken som en trygg arbeidsplass i en tid hvor kirken trenger forutsigbarhet og styrket rekruttering. 

En forutsigbar økonomi er en forutsetning for videreføring av Den norske kirke som folkekirke med 

nærvær over hele landet. Med begrunnelse i at vi skal være landsdekkende folkekirke bør gjeldende 

økonomiske finansieringsordning videreføres. 

Vi ønsker her en slik utforming av § 22: 

Staten utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra Kirkemøtet: 

a En landsdekkende prestetjenste. 

b En landsdekkende trosopplæring 

c Utgifter til bispetjenesten, regionale og sentrale kirkelige organer 

d. Utgifter til døvemenigheter og samisk kirkeliv. 

Kirkemøtets budsjettforslag skal også omfatte statlige bidrag til diakoni, kirkelig undervisning og 

kirkemusikk i soknene, kirkevalg og andre lokale, regionale og nasjonale kirkelige formål. 

10, 11 og 12. Kirkemøtet som tilskuddsmottaker. Økonomiforvaltningen. Administrative 

fellessystemer for økonomi, regnskap og personal. 

De fleste fellesråd bruker kommunale systemer for regnskapsføring. Dette kan og bør videreføres. Vi bør 

ha økonomimodeller og regnskapssystemer som har fokus på tilgang og bruk av midler, hvor budsjett- og 

bevilgningskontroll er sentrale begrep. 

Vi forslår derfor: Departementet fastsetter nærmere bestemmelser om regnskap.  

13. Pensjonsordningen i en fristilt kirke. 

Etter høringsforslaget vil Den norske kirke overta ansvaret for uforutsette pensjonsforpliktelser. Vi 

mener at Staten i det minste må garantere for de framtidige pensjonsutgifter som er knyttet til de som i 

dag er tilsatt i staten og blir med over i Den norske kirke. 

 

For Løten kirkelige fellesråd 

Amund Bø, Daglig leder 

 


