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HØRINGSUTTALE

Statenog Den norskekirke—et tydeligskille

Lund meni hetsråd behandletsaken i møte 07.10.14, LM.sak 47/14 og gjordefølgende
enstemmigevedtak:

Staten og Den norske kirke —et tydelig skille. Uttalefra Lund menighetsråd

Lokal forankring og hva som vil være den beste ordningen for lokalkirken for
fremtiden.

Rettssubjekt
For å oppnå nødvendig ansvarsforhold vil det være naturlig at Kirkerådet
opptrer på vegne av rettssubjektet som arbeidsgiver og forvalter av statlige
midler.

Soknet sitt ansvarfor oppgaver
Under henvisning til generell utvikling om økende oppgaveoverføringerfra stat
til kommune, vil det være naturlig at dette videreføres også for kirken. Soknet
bes derfor gis tydeligere ansvarfeks. for gudstjenestelivet i menigheten. Videre
bes soknet gitt tydeligere ansvar og medvirkningfor 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.
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DEN NORSKEKIRKE
Lund kirkelige fellesråd

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, ftlkeskommuner og
andre kirkelige tilsatte iprivat sektor.
Det er uheldig med ulike ordningerfor kirkelig tilsatte.

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 sperrefor kirkelig lokal utvikling og vil
være meget uheldig.

Prestetjenesten
Det oppleves som uheldig begrensning dersomprestetjenesten skal lovreguleres
iform avprostier og prostestillinger.

Prostiråd
Denne ordningen bør opprettholdesfor å gi romfor nyordninger og større lokalt
engasjement og medvirkning.

Trosopplæring
Ved en fremtidig ordning med rammeoverføring, bør dagens finansiering
inklusiveprisøkning sikres på en tydelig måte.

Etablering av Dnk som eget rettsobjekt og overføring av arbeidsgiveransvaret
for prester og ansatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjon
til Dnk, Har Lund menighetsråd ingen merknader.
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