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Dette høringsnotatet er en konsekvens og en oppfølging av Kirkeforliket i Stortinget 2008 

med påfølgende endringer i Grunnloven i 2012. På bakgrunn av Kirkemøtets vedtak i 2013 og 

Sundvolden-erklæringen fremmer nå Kulturdepartementet forslag om en forvaltningsreform 

for et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke. Utredningen poengterer at både 

Kirkemøtet og regjeringen understreker behovet for ytterligere reformer i kjølvannet av dette 

hvilket også gjenspeiler seg i de siste tiårenes debatt om på hvilken måte dette bør 

gjennomføres. Høringsnotatet legger til grunn at det både fra kirkelig- og politisk hold er en 

bred enighet om at en såkalt skrittvis tilnærming til utviklingen av en ny kirkeordning er den 

veien departementet og regjering vil ha i sitt videre arbeid med reformprosessene. 

 

 

Moss kirkelig fellesråd ser tydelig at denne fasen i det kirkelige reformarbeidet først og fremst 

handler om å opprette Den norske kirkes øverste organ til et rettssubjekt og at prestene ikke 

lenger skal være statstjenestemenn ved at arbeidsgiveransvaret blir overført til dette nye 

rettssubjektet. Moss kirkelig fellesråd velger å forstå denne overdragelsen av 

arbeidsgiveransvaret til dette rettssubjektet som midlertidig all den tid at Kirkemøtets vedtak 

om 3 kirkelige nivåer ennå ikke har materialisert seg i en kirkelig organisasjonsstruktur. 

  

 

Rådet poengterer videre viktigheten av soknets rolle og funksjon i det videre reformarbeidet 

med henblikk på faktisk å kunne være en landsdekkende folkekirke. Det lokalkirkelige 

demokrati og dets handlingsrom må ivaretas i de videre prosessene i reformarbeidet. Moss 

kirkelig fellesråd støtter en den lovfestede rettigheten for soknet til å bli betjent av nødvendig 

prestetjeneste i forhold til regelmessig gudstjenestefeiring, tilgang til kirkelige handlinger og 

nødvendig samordning med soknets virksomhet. Heriblant også soknets organers rett til 

medvirkning ved tilsetting av prest i eget sokn.  

 

 

Prestetjenestens sentrale rolle i det lokalkirkelige arbeidet underbygger viktigheten av å sikre 

det økonomiske fundamentet som i dag muliggjør en prestetjeneste i den landsdekkende kirke. 

I tilknytning til den midlertidige overføringen av arbeidsgiveransvaret til dette kirkelige 

rettssubjektet er det flere forhold som trenger ytterligere avklaringer. Deriblant de 

økonomiske forholdene knyttet til nødvendige økonomiske rammer for å ivareta eksempelvis 



fremtidige pensjonsforpliktelser etc. for de ansatte som pr. idag er statlig tilsatt. Moss kirkelig 

fellesråd mener Staten må forplikte seg på dette. 

 

 

Samtidig mener Moss kirkelig fellesråd at det i en fremtidig kirkelig struktur hvor dagens to 

arbeidsgiverlinjer følger Kirkemøtevedtaket og finner sin felles plattform i en linje, også 

følger den konsekvens dette medfølger ved et felles lønns- og pensjonssystem. Ingen 

fremtidig kirkelig struktur vil være tjent med å operere med ulike lønns- og tariffsystem 

knyttet til de kirkelige stillingskategoriene. Dette må det arbeides med uavhengig av hvilken 

organisasjonsform Den norske kirke vil få i framtiden. 
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