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SAK: 
2014/061   HØRING STATEN OG DEN NORSKE KIRKE – ET TYDELIG SKILLE 
 
 
Kirkelig fellesråds enstemmige vedtak: 
 
Uttalelse til høringsnotat «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» 
 
Som trossamfunn og folkekirke må Den norske kirke – DNK – prinsipielt akseptere 
likebehandling med øvrige trossamfunn som sjøl setter rammene for sitt rituelle liv og 
opplæring, jfr. «Lov om trudomssamfunn». 
Likeledes må Den norske kirke ivaretas som en landsomfattende folkekirke med 
prestetjeneste over hele landet. 
Som forvalter av kirkelige bygg og gravplasser med tilhørende areal og fasiliteter med 
betydelige kulturelle og religiøse verdier, må DNK gis juridiske og økonomiske rammer til 
forsvarlig drift, vedlikehold og fornying etter behov. 
Kirkens evangeliske og diakonale arbeid må sikres rammer til forsvarlig betjening overfor 
medlemmer og søkende i alle livets faser. 
 
Kommunens økonomiske ansvar: jfr. 15, side 97 i notatet i forslaget til Kirkelov: 
Utgangspunktet er nåværende bevilgning som settes som ramme og justeres årlig for lønns- 
og prisutvikling. 
Årlige budsjettforslag vedtas av fellesråd og fremmes kommunene. 
 
Statens økonomiske ansvar: jfr. § 22, s. 100 i høringsnotatet: 
Utgangspunktet er nåværende tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet, regionalt 
og nasjonalt. Dette videreføres ut fra dagens rammer og justeres årlig for lønns- og 
prisutvikling. 
Nye og endrede ansvar og oppgaver innarbeides i budsjettforslag, det være seg fra 
fellesråd/bispedømmeråd eller kirkemøte. 
Drift og forvaltning i DNK´s organer, som menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og 
kirkemøte må ordinært skje etter øvrig lovgiving innen økonomi og personellbehandling i 
samfunnet. 
Kirken må ha eller nytte nødvendig økonomisk, juridisk og faglig kompetanse på aktuelle felt 
som til nå er besørget av staten. 
 
Valg til bispedømmeråd: 
Vi ønsker nytt § 23 pkt. d: Sju andre leke direkte valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg 
blant bispedømmets stemmeberettigede medlemmer. 



Opplysningsvesenets fond: 
Vi ønsker at det startes en prosess for å avklare hvem som skal ha eierskapet og hvem som 
skal forvalte fondet. 
 
 


