
 Staten og den norske kirke – et tydelig skille 

 

Innledning: 

Departementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i Kirkeloven. Høringsnotatet er 

et svar på Kirkemøtets (KM) bestilling i 2013 om å etablere Den norske kirke sentralt som eget 

rettssubjekt, og overføre virksomhets- og arbeidsgiveransvar for prestetjenesten og tilsatte ved 

regionale og sentrale kirkelige organer til dette nye rettssubjektet. KM la vekt på at overføringen av 

arbeidsgiveransvaret for prestene til det sentrale rettssubjekt skulle være «midlertidig» inntil KM 

hadde bestemt en framtidig kirkeordning. 

Målselv kirkelig fellesråd har følgende merknader til høringen. 

1. Vi stiller oss positiv til at kommunene fortsatt skal ha finansieringsansvar ovenfor 

fellesrådene. Ser dette som meget viktig i forhold til en lokalt forankre kirke, og mener  

dette må videreføres også i fase 2. 

 

2. Fellesrådet er meget skeptisk til kirkemøtes vedtak om en foreløpig arbeidsgiver ansvar 

for prestene, og ser det som manglende vilje til å gjøre et endelig vedtak i saken. Derfor 

ber vi om at staten med sitt økonomiske bidrag forlanger at kirken får på plass en 

organisasjonsmodell som skal være varig. Opplegget som det legges opp til nå er både 

sløsing med økonomiske og menneskelige resurser. Vil i denne forbindelse vise til 

drøftingene som kirkemøte gjennomførte i 2013, hvor den lokale kirken ga klare føringer 

i forhold til dette spørsmålet. Det vil etter vår mening gi en åpning for departementet om 

hvilke organer som representerer folkekirka, om det er Kirkemøte eller et stort flertall av 

menighetsråd/ fellesråd.    

  

3. Selv om høringsnotatet ikke foreslår å frata oppgaver eller ansvar fra soknet, vil fellesrådet 

peke på at summen av departementets forslag vil kunne innebære en forskyvning som kan 

svekke soknets relative selvstendighet i Den norske kirke til fordel for sentrale og regionale 

organers mandat.  Notatet innebærer at de fleste av statens nåværende kirkelige oppgaver 

legges til det nye sentrale rettssubjektet uten nærmere begrunnelse.  

 

Målselv kirkelige fellesråd 

Øverbygd Menighetsråd 

  

 


