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HØRING: STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE  
 

Felles innsending fra Nordre Land kirkelige fellesråd, Østsinni menighetsråd, Nordsinni 

menighetsråd, Torpa menighetsråd og Lunde menighetsråd. 

Det skal avgis uttalelse til høringen om et tydelig skille mellom Staten og Den norske kirke. 

Dette er et felles høringssvar fra fellesråd og menighetsråd i Nordre Land. Saken er for 

fellesrådet behandlet i møte i kirkelig administrasjonsutvalget 12.november 2014 etter 

vedtak om delegering av myndighet. Menighetsrådene har behandlet saken i sine råd.  

Grunnlovsendringene i mai 2012 er utgangspunktet for det videre arbeidet med å 

tydeliggjøre at Staten og Den norske kirke rettslig skilles.  

Det er viktig å være oppmerksom på Norges grunnlov § 16, at Den norske kirke som 

trossamfunn er pålagt en særlig oppgave og et særlig ansvar: å være landets folkekirke. 

Det videre lovgivningsarbeid må derfor rette seg etter grunnloven. 

Det nasjonale rettssubjekt  
Den norske kirke som rettssubjekt og forslag til endrede formuleringer i Kirkelovens § 2. 

Vi støtter at ”soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke og ikke kan løses fra 

denne. Den norske kirke så vel som det enkelte sokn har selv rettigheter og forpliktelser, er 

part i avtaler med private og offentlige myndigheter og har partsstilling overfor domstol og 

andre myndigheter”  

For at ikke kirken skal fremstå som 1280 ulike enheter er det samtidig nødvendig med en 

felles, samlende struktur.  

Som Den norske kirkes øverste organ, støtter vi at kirkemøtet opptrer på vegne av det 

sentrale rettssubjektet, og en overføring av arbeidsgiveransvaret for berørte grupper dit.   
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Det er også viktig at det sentrale rettssubjektet ikke svekker soknets selvstendighet.  

Kirkemøtet og andre nasjonale organer skal bare kunne gripe inn i soknets selvstendige 

myndighet når dette er hjemlet i lov. De sentrale kirkelige myndigheter bør fortsatt kunne 

fastsette visse rammer og vilkår for virksomheten i soknene, for eksempel liturgiske 

bestemmelser.  

Rådene støtter KA sitt forslag til høringsuttalelse om at det nasjonale rettssubjekt kan få 

navnet «Kirkemøtet», slik at en unngår tvil om hva rettssubjektene i Den norske kirke er. 

Soknets oppgaver og ansvar 

Rådene støtter departementets forslag om å videreføre den rettslige selvstendighet soknene 

har i dagens kirkelige lovgivning.  

Soknets rettigheter 
Prestetjenesten: 

Rådene støtter forslaget om å lovfeste det enkelte sokn sin rett til å få prestetjeneste, og at en 

ved det sikrer en landsdekkende kirke.  Det er viktig at soknets organer har rett til 

medvirkning til tilsetting av prest i eget sokn.  

Trosopplæring: 

Retten til trosopplæring i alle sokn må lovfestes, på lik linje med prestetjenesten.  

Myndighet til delegasjon 

Høringsnotatet legger opp til at Kirkemøtet/Kirkerådet ikke kan delegere «lenger ned» enn til 

prosten. Dette innebærer at det vil være en sperre for å delegere f. eks. 

arbeidsgiverfunksjoner til soknets organer. Det foreslås imidlertid en ny bestemmelse om at 

soknets organer kan be bispedømmerådet om å ivareta oppgaver. Dette innebærer at det er en 

delegasjonssperre nedover, men økt adgang til myndighets-overdragelse oppover. 

Konsekvensen blir at det ikke blir mulig med utprøving med felles arbeidsgiveransvar på 

fellesrådsnivå.  

Vi ønsker at det lovreguleres en åpning for utprøving av andre måter å løse oppgaver på 

mellom nivåene i Den norske kirke.  

Rådene støtter KA sitt forslag om at dette kan skje ved følgende tillegg til siste ledd i §§ 

9, 14 og 23:  

§ 9: Menighetsrådet utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av 

Kirkemøtet.  

§ 14 Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det 

enkelte menighetsråd eller av Kirkemøtet.  
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§ 23 Bispedømmerådet utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av 

menighetsråd eller kirkelig fellesråd. 

Kirkebygg: 
Høringsforslaget legger opp til at departementets rolle som godkjenningsinstans for 

nybygging, ombygging, utvidelse og nedleggelse av kirkebygg i hovedsak skal videreføres 

som i dag. Det foreslås heller ikke andre endringer i kirkelovens bestemmelser om 

kirkebygg, med unntak av et forslag om en egen hjemmel for å kunne delegere vedtak etter § 

21 i kirkeloven.  

Rådene støtter departementets tilbakeholdenhet med å endre bestemmelser som har 

sammenheng med det kommunale finansieringsansvaret. Det er viktig at finansiering sikres 

for alle kirker, ikke bare for listeførte og verneverdige. Bare slik kan vi opprettholde en 

landsdekkende, aktiv og levende folkekirke. 

Nordre Land kirkelige fellesråd slutter seg ellers til KA sine uttalelser når det gjelder 

kirkebygg.  

Organisatorisk todeling av Den norske kirke 

I dag er Den norske kirke organisert i to virksomheter på lokalplanet, soknenes virksomhet 

og den geistlige virksomhet som er statlig. Denne todelingen bidrar til mye uklarhet, 

usikkerhet, ekstraarbeid og byråkrati. Rådene i Nordre Land ønsker at de endringene som 

skal gjennomføres bidrar til forenkling og til bedre samordning av den kirkelige 

virksomheten.  

Vi vil samtidig påpeke at det i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er viktig at alle 

økonomiske konsekvenser blir grundig utredet slik at den nye virksomheten har det 

nødvendige handlingsrom for videre drift. Vi forutsetter at fordeling av finansieringen 

fortsetter som i dag.  

 

Viser til Hamar bispedømmes punkt om fremtidig finansiering av kirken: 

«Hamar bispedømmeråd er urolig over signal i høringsnotatet om at gjeldende 

finansieringsordning skal opp til ny vurdering. Det vil være krevende om vi som kirke på 

toppen av alle endringene vi går gjennom nå i tillegg skal forholde oss til økonomisk 

usikkerhet. Signal om å revurdere kirkens finansiering vil ikke støtte opp under kirken som 

en trygg arbeidsplass i en tid hvor kirken trenger forutsigbarhet og styrket rekruttering. En 

forutsigbar økonomi er en forutsetning for videreføring av Den norske kirke som folkekirke 

med nærvær over hele landet. Med begrunnelse i at vi skal være landsdekkende folkekirke 

bør gjeldende økonomiske finansieringsordning videreføres.» 

 

Opplysningsvesenets fond 
Vi ønsker en avklaring av hvordan midlene som ligger i Opplysningsvesenets skal brukes i 

framtiden. Vi ønsker fortrinnsvis at midlene brukes til bevaring av kirkebygg. 
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Videre prosess frem mot ny Kirkelov 
Grunnlovens § 16 i grunnloven sidestiller to saker:  

1. Alle har religionsfrihet og rett til å danne trossamfunn. 

2. Den norske kirke skal være landets folkekirke. 

 

Av dette følger at Den norske kirke ikke helt kan sidestilles med de andre trossamfunnene. 

Den norske kirke er juridisk et trossamfunn som beskyttes av den samme trosfrihet som de 

andre, men samtidig er Den norske kirke som trossamfunn pålagt en særlig oppgave og et 

særlig ansvar: å være landets folkekirke. Det videre lovgivningsarbeid må rette seg etter 

grunnloven. 

 

 

Dokka 14. november 2014 

 

For fellesråd og menighetsrådene i Nordre Land 

 

 

Grethe Sveen Rundhaug 
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