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under. 

l!/;_hi~~ 
Tore Christiansen 
Kirkeverge 

HØRINGSV AR TIL KULTURDEPARTE:MENTET «STATEN OG DEN NORSKE KIRKE 
- ET TYDELIG SKILLE» - FRA ØKSNES KIRKELIGE FELLESRÅD 

Øksnes kirkelige fellesråd deler vurderingen av at det er nødvendig med en videre utvikling av stat
kirkerelasjonen som følge av grunnlovsendringene av 2012. Øksnes kirkelige fellesråd vil peke på 
at grunnlovsendringen ikke bare forutsetter et skille, men også at staten også i fortsettelsen har et 
særskilt ansvar for Den norske kirke. 

Øksnes kirkelige fellesråd støtter hovedforslaget om å etablere et eget rettssubjekt for de sentrale og 
regionale kirkelige organer, og at prestetjenesten og virksomheten knyttet til de sentrale og 
regionale kirkelige råd utskilles fra staten og ikke lenger forstås som statlig virksomhet. 

NASJONALT RETTSUBJEKT 
Øksnes kirkelige fellesråd støtter etablering av Den norske kirke som eget rettssubjekt, men finner 
det uheldig at dette rettssubjektet gis samme navn/betegnelse som hele den norske kirke - soknene 
inkludert. Det er sterkt ønskelig at det nye rettssubjektet kan få et eget navn, slik at betegnelsen for 
den samlede norske kirke og det nye rettssubjektet ikke begge deler blir Den norske kirke. Hvorvidt 
det nye navnet skal bli som foreslått fra Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) 
«Kirkemøtet», om det skal være «Den norske kirkes sentrale og regionale enheter (DnK-sr), eller 
det kan finnes andre, bedre navn, er underordnet. Med et annet navn må lovteksten endres 
tilsvarende. 

Øksnes kirkelige fellesråd vil videre foreslå at gjeldende omtale av soknets rettslige handleevne 
beholdes i sin nåværende form. Omtalen av det nye rettssubjektet bør komme i et nytt ledd i § 2. Å 



la bestemmelsen om soknet stå først, vil også bidra til å underbygge forståelsen av soknene som 
grunnenheten i Den norske kirke. 

SOKNET - OPPGAVER, ANSVAR OG RETTIGHETER 
Øksnes kirkelige fellesråd vil utrykke klar støtte til departementets forslag om å videreføre den 
rettslige selvstendighet soknene har i dagens kirkelige lovgivning. Det er viktig at det ikke gjøres 
endringer som kan legge føringer i retning av at soknenes selvstendige rolle vil bli svekket i en 
senere endring av organisering i kirken. 

Øksnes kirkelige fellesråd støtter forslaget om en ny bestemmelse i kirkeloven som sikrer soknet 
rett til å være betjent av prest. Soknets organer bør ha en medvirkning og involvering ved tilsetting 
og i forhold til prestetjenestens omfang og utvikling. 

Konkret foreslås det derfor en utvidelse av foreslått ledd i § 2: 

Hvert sokn skal være betjent av en prest i et omfang som sikrer soknets medlemmer mulighet for 
regelmessig gudstjenestefeiring, tilgang til kirkelige handlinger og nødvendig samordning med 
soknets virksomhet. Soknets organer har rett til medvirkning ved tilsetting av prest i eget sokn. 

FORVALTNINGSNIVÅER I KIRKEN 
Den framtidige kirkelige organisering avklares ikke endelig med de lovforslag som er foreslått i høringen, 
men overlates i all hovedsak til Den norske kirke selv å avklare en gang i framtida. Øksnes kirkelige 
fellesråd støtter som nevnt over lovfesting av at hvert sokn skal betjenes av en prest. Mens det 
offentlige klarer seg med 3 forvaltningsnivåer i kommune, fylkeskommune og stat, har Den norske 
kirke 5 nivåer i form av sokn, fellesråd, prostier, bispedømmer og kirkemøtet. Det er god grunn til å 
vurdere om det er nødvendig med hele 5 forvaltningsnivåer i kirken. 

FREMTIDIG ARBEIDSGIVERANSVAR FOR KIRKELIG PERSONELL MED STATEN 
SOM ARBEIDSGIVER 
Departementets forslag innebærer at det nye sentrale rettssubjekt vil overta ansvaret som 
arbeidsgiver for alt nåværende statlig personell i Den norske kirke. Øksnes kirkelige fellesråd mener 
at det beste hadde vært og fått på plass en ordning der hvor at alle som arbeider på lokalt plan i Den 
norske kirke skulle ha et demokratisk organ som opptrer på vegne av det lokale rettssubjektet som 
sin arbeidsgiver. Dvs. felles arbeidsgiver for alle ansatte lokalt. Dette bør følges opp i det vi forstår 
som fase 2 i arbeidet med ny kirkeordning. 

KLAGEORGAN 
Øksnes kirkelige fellesråd ser ikke at det er behov for noe særskilt klageorgan for disiplinærtiltak. 
Et slikt organ vil videreføre et skille mellom lokalt og «sentralt» ansatte i kirken, og at det gjelder 
ulike regler for kirkens ansatte. 

MULIGHET FOR LOKALE FORSØK OG ANNEN OPPGAVEFORDELING 
I en periode framover vil den kirkelige organisering være gjenstand for debatt. Den framtidige 
organisering, herunder hvor prestene (og evt lokalt kirkelig tilsatte) skal være ansatt, kirkeøkonomi, 
mv. vil det ta å avklare. Det er ønskelig at det gjøres lovendringer som åpner for at en kan prøve ut 
ulike modeller - inkludert modeller som innebærer at ansvar etter avtale overføres fra sentralt 
kirkelig organ til fellesråd og/eller sokn. 



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 KM. 
§ 14: Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det 
enkelte menighetsråd eller av KM. 
§ 23: Bispedømmerådet utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av 
menighetsråd eller kirkelig fellesråd. 

TROSOPPLÆRING 
Høringsnotatet foreslår en bestemmelse som skal sikre prestetjeneste i hvert sokn. Det sies 
ingenting om statens forpliktelse til å sikre trosopplæring for alle døpte. 

Forslaget om innføring av et generelt rammetilskudd er etter vår mening ikke tilstrekkelig sikring av 
dagens tilskudd til trosopplæringsformål. Trosopplæringsreformen innebærer at staten har påtatt seg 
å understøtte en sentral kirkelig oppgave, og dette bør omtales på en mer forpliktende måte i § 22. 

ORGANISATORINSK TODELINGA V DEN NORSKE KIRKE 
Øksnes kirkelige fellesråd mener det er ønskelig at hele den norske kirke kan forholde seg til ett 
felles økonomiregelverk og regnskapsprinsipper. Det er uheldig at kirkens sentrale og regionale 
organer - det nye rettssubjektet - skal føres etter ordinære regnskapsprinsipper og 
kostnadsprinsippet, mens fellesrådene/soknene skal føre sine regnskap etter kontantprinsippet på 
linje med kommunene. 

PENSJONSFORPLIKTELSER 
Øksnes kirkelige fellesråd vil understreke at staten må ta det hele og fulle ansvar og all risiko 
knyttet til forvaltningen av disse for alle pensjonsrettigheter som er opptjent hos de som får sitt 
arbeidsgiveransvar overført fra staten til det nye sentrale kirkelige rettssubjektet. 


