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Høringsuttalelse fra Østre Aker og Haugerud menighetsråd til høringen Staten og 
Den norske kirke - et tydelig skille 

Østre Aker og Haugerud menighetsråd takker for det mottatte høringsforslaget og muligheten 
for å avgi høringsuttalelse. Vi vil imidlertid bemerke den korte høringsfristen i en så viktig sak. 

Østre Aker og Haugerud menighetsråd støtter hovedforslaget om at Den norske kirke skilles fra 
staten som en juridisk person og blir et eget nasjonalt rettssubjekt, med hovedhensyn å verne 
om soknets rettslige selvstendighet. Dette kan sammenlignes med kommunens, kirkeloven § 2, 
1. ledd. 

Når det gjelder forslaget til§ 2, 5. ledd «fastsettes av Kongen», stiller vi oss undrende til dette, 
da det ellers bryter med prinsippet om skillet stat-kirke. Vi vil imidlertid gi vår støtte til 
forslaget om at Kirkemøtet vil bli øverste arbeidsgiverinstans. 

Når det gjelder framtidig finansiering støtter vi forslaget om at statens finansieringsansvar 
lovfestes og at kommunenes finansieringsansvar overfor kirken foreslås ført videre. Det er 
videre etter vårt syn et viktig prinsipp at statens bevilgninger gis som rammetilskudd og at 
kirken får et selvstendig ansvar for sin økonomi, og videre at ansvaret for en forsvarlig 
økonomistyring legges som en lovbestemt oppgave til Kirkerådet. 

Det samme prinsippet gjelder etter vår mening pensjonsordningene, det er viktig og riktig at 
kirken selv må ta ansvar for sine framtidige pensjonsordninger og -forpliktelser etter en 
utskilling fra staten. Vi anser det imidlertid som av stor betydning for dagens ansatte at de 
overgangsordninger elet legges opp til gjennomføres mht. tilknytning til Statens pensjonskasse. 
Vi legger forøvrig til grunn at det er de vanlige reglene om virksomhetsoverdragelse som 
gjelder. 

Østre Aker og Haugerud menighetsråd stiller oss avventende til hva som skal skje med 
Opplysningsvesenets Fond, men stiller oss undrende til at dette ikke skal avklares i denne 
omgang, da dette vil være av vesentlig betydning for hvilken egenkapital kirken har ved 
utskillingen. Dette er en viktig avklaring og bør komme på plass så raskt som mulig. Etter vår 
mening er det svært uheldig å avvente denne avklaringen. 
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Videre er Østre Aker og Haugerud menighetsråd positive til forslaget om at det skal opprettes et 
eget klageorgan, en særskilt klagenemnd. Etter vår mening er det dessuten viktig at prinsippene 

om prest i hvert sokn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme samt prestenes 
uavhengighet lovfestes. Vi støtter videre forslaget om at det i kirkeloven gis et rettslig grunnlag 
for at biskopene fortsatt kan utøve sin rolle som et særskilt organ i kirken. 

Det vil som departementet anfører være et stort behov for å styrke kompetanse og kapasitet, 

spesielt innen økonomi- og personalforvaltning, og vi legger til grunn at det tas høyde for dette i 
den videre prosessen, og at man ikke ser seg blind på mulighetene for potensialet for 

besparelser og kostnadseffektivisering, som man ofte gjør ved store omorganiseringsprosesser i 
staten. Det henvises for øvrig i høringsforslaget til arkivloven§ 19, vi legger til grunn at ordinæ r 

avlevering etter arkivforskriften§ 5-3 skjer ved en utskilling av kirken. 

Østre Aker og Haugerud menighetsråd har ellers ingen kommentarer til lovutkastet§ 9 
Menighetsrådets oppgaver, men støtter den foreliggende lovteksten. 

Med vennlig hilsen 
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