
Staten og den norske kirke  
– et tydelig skille. 

Høringsuttalelse fra Nanset menighetsråd, sak nr.35/2014, behandlet i MRmøte 

16.oktober 2014.  

Nanset menighetsråd (Nanset MR) takker for tilsendt høringsnotat, og for muligheten til å uttale oss i 

denne saken. Høringsnotatet er omfattende, og menighetsrådets behandling har derfor hovedsakelig 

fokusert på notatets del II.  

Nanset MR vil bemerke at det hadde vært ønskelig med en lengre høringsperiode i denne saken. 

Del I: Innledning, sammendrag og bakgrunn 
Menighetsrådet har ingen merknader til fremstillingen. 

Del II: Kirkens rettslige forhold 
Menighetsrådet har følgende merknader: 

1. Hovedmålet i denne fasen av prosessen er at delene av den norske kirke som inntil nå har 

vært statlige virksomheter, skilles ut og opprettes som et eget rettssubjekt med en 

selvstendig rettslig handleevne. Videre vil det finne sted en virksomhetsoverdragelse der de 

kirkelige virksomhetene med sine ansatte overføres til den norske kirke ved det nye 

rettssubjektet, slik at denne blir arbeidsgiver for virksomhetenes ansatte. 

Nanset MR gir sin støtte til prosessen slik den skisseres i høringsforslaget. 

2. Nanset MR legger til grunn at soknet er grunnenheten i den norske kirke, og at 

menighetsrådet er soknets organ. Vi er opptatt av at denne rollen ikke skal svekkes på 

grunnlag av den foreliggende prosess. Som den norske kirkes øverste folkevalgte organ, er 

det naturlig atkirkemøtet opptrer på vegne av det sentrale rettssubjektet, med en mulighet 

for delegasjon av myndighet til kirkens nasjonale og regionale organer. Menighetsrådet gir 

derfor sin tilslutning til departementets forslag i høringsnotatet. 

3. I høringsdokumentet foreslås det at myndigheten til å organisere prestetjenesten i den bør 

legges til kirkemøtet. Det foreslås videre at alminnelig arbeidsrettslig lovgivning bør gjelde. 

Nanset MR gir sin støtte til forslaget. 

4. Nanset MR støtter forslaget om at det tas inn i kirkelovens § 2 en lovbestemmelse om at det 

skal være prest i hvert sokn, prost i hvert prosti, og biskop i hvert bispedømme. Dog er det 

viktig at bestemmelsen om prest i hvert sokn ikke skal tolkes slik at det bare skal kunne være 

én prest i hvert sokn – slik det er naturlig med én prost pr prosti og én biskop i et 

bispedømme. 

5. Prester i den norske kirke har i kraft av sin ordinasjon en faglig uavhengighet. Departementet 

foreslår at vernet av denne uavhengigheten videreføres gjennom at det innføres en 

bestemmelse i kirkelovens §34: All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve 

sin tjeneste i samsvar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser… (jfr høringsnotatet 

pkt 5.2.2). En tilsvarende sikring av prostenes og biskopenes tjenester foreslås også tatt med 

i lovverket. Nanset MR vil sterkt støtte at disse bestemmelsene tas med i kirkeloven. 



6. Nanset MR gir sin tilslutning til at de funksjoner som departementet i dag ivaretar som 

klageorgan for vedtak truffet av kirkelige instanser, videreføres i form av en særskilt 

klagenemd for den norske kirke. Det er en forutsetning at nemda innehar den nødvendige 

teologiske og juridiske kompetanse til å utføre det mandat den blir gitt. 

7. Med utgangspunkt i at soknet skal forstås som grunnenheten i den norske kirke, ønsker vi at 

formuleringen om kirkelig fellesråd sitt ansvarsområde ut fra kirkelovens § 14 tydeliggjøres. I 

første avsnitt heter det: Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske 

oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i 

kommunen… Det er viktig at denne formuleringen ikke skal forstås slik at det gir kirkelig 

fellesråd en instruksjonsmyndighet ovenfor sokn og menighetsråd utover kirkelovens 

intensjon. Kirkelig fellesråd skal utarbeide mål og planer for sin egen virksomhet, ut fra de 

virksomhetsplaner som foreligger fra menighetsrådene som fellesrådet skal betjene. 

Del III: Kirkens økonomiske stilling og grunnlag ved utskilling fra staten 
Nanset menighetsråd støtter forslaget om at ordningen med statlige og kommunale tilskudd 

videreføres. I tillegg er det viktig at ordningen med tilskudd til trosopplæring, kateketstillinger og 

diakoni videreføres. Alle tilskudd må justeres i forhold til pris-og lønnsvekst slik at det ikke blir en 

reell nedgang. Det må videre tildeles ekstra "omstillingsmidler" i forbindelse med at kirken må 

etablere nye strukturer eller overta funksjoner (f.eks. nytt arbeidsgiveransvar, særskilt klagenemd 

mv). 

 

For Nanset menighetsråd, 

Solveig Levinsen, leder 

sign 
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