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HØRINGSUTTALE

Staten og Den norske kirke —et tydelig skille

Lund kirkeli e fellesråd behandlet saken i møte 28.10.14, KF-sak 35/14 og gjorde
følgende enstemmige vedtak :

Lund kirkelige 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.
Vi mener også at lovutkastet til en viss grad viser at Departementet tar på alvor hva
som er Statens og hva som er Den norske kirkes ansvar.

Ønsker å bidra med følgende kommentarer :
Rettssubjekt og kirkelig inndeling
For å oppnå nødvendig ansvarsforhold vil det være naturlig at Kirkerådet opptrer på
vegne av rettssubjektet som arbeidsgiver og forvalter av statlige midler.
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 fullmaktene bør overføres til
Kirken.
Soknet sitt ansvar for oppgaver
Under henvisning til generell utvikling om økende oppgaveoverføringer fra stat til
kommune, vil det være naturlig at dette videreføres også for kirken. Soknet bes derfor
gis tydeligere ansvar f.eks. for gudstjenestelivet i menigheten. Videre bes soknet gitt
tydeligere ansvar og medvirkning for prestetjenesten.
Arbeidsgiver
Arbeidsgiveransvaret for prester, proster, biskop og ansatte ved
bispedømmerådskontorene legges til kirkerådet. Delegasjon i flere nivå medfører
en uheldig og unødvendig uklarheter vil bli resultatet.
Kirkelig fellesråd sine oppgaver
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Vi vil se det som tjenlig at kirkelig fellesråd tydeliggjøres som et kirkelig organ ved
at det også kan være i kontakt med sentralkirkelige instanser. I lovutkastet er det
kun oppgaver overlatt av det enkelte menighetsråd. Fellesråd vil også kunne måtte
forholde seg til bispedømmeråd og kirkeråd.
Oppføring av ny kirke

Vi mener biskopen må gis fullmakt til håndtere bygging innenfor 60 meters grensen
spredtbygde strøk. Dette har biskopene hatt fullmakt til siden 2000 og forvaltet på
en god måte
Trosopplæring
Ved en fremtidig ordning med rammeoverføring, bør dagens finansiering inklusive
prisøkning sikres på en tydelig måte.
Prestetjenesten
Det oppleves som uheldig begrensning dersom prestetjenesten skal lovreguleres i
form av prostier og prostestillinger.
Prostiråd
Denne ordningen bør opprettholdes for å gi rom for nyordninger og større lokalt
engasjement og medvirkning.
Delegasjon
Det oppleves uheldig at delegasjon fra kirkerådet/kirkemøtet ikke kan strekkes lenger
enn til til prosten. Denne oppgave/funksjon må kunne delegeres også lokalt til soknet.
Dette oppleves som en sperre for kirkelig lokal utvikling og vil være meget uheldig.
Klageorgan
Innarbeidet praksis i det norske samfunn er at disiplinærvedtak gjøres av ansvarlig
arbeidsgiver. Kvalitet, kompetanse og rettssikkerhet må samordnes i samme organ
og samsvarer med ordning for kommuner, fylkeskommuner og andre kirkelige tilsatte
i privat sektor. Det er uheldig med ulike ordninger for kirkelig tilsatte.
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