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HØRING- STATEN OG DEN NORSKE KIRKE-ET TYDELIG SKILLE. 

Viser til høringsbrev 02. 09.2014 ref. 14/2218. 

Oppsal menighetsråd behandlet høringsnotatet «Staten og Den norske kirke - et tydelig skille» på sitt 
møte den 28.10.2014 Sak 69/14. 

Oppsal menighetsråd vedtok følgende: 

HØRINGSNOTAT FRA OPPSAL MENIGHET. 

Oppsal menighetsråd mener høringsbrevet fra Kulturdepartementet har gitt høringsinstansene for kort 
svarfrist. Oppsal menighetsråd har ikke fått den nødvendige tid til å sette seg godt nok inn i saken og 
mener den knappe høringsfristen er på kanten av det forsvarlige for å få til en adekvat høringsuttalelse. 
Oppsal menighetsråd vil likevel uttale følgende: 

1. Forholdet mellom lokalt selvstyre og styring på regionalt og nasjonalt nivå 
Vi mener at den nåværende oppgave- og myndighetsfordeling mellom de ulike nivåer og organer i 
hovedtrekk bør videreføres, men at det bør vurderes justeringer som styrker soknet. 

Soknet må ikke delegeres oppgaver fra regionalt nivå, men soknet kan avgi oppgaver til regionalt 
nivå uten at dette rokker ved soknets selvstendighet. 

2. Finansieringsform 
Vi legger til grunn at kirken i forbindelse med arbeidet med ny kirkeordning ikke bør ta initiativ til 
å endre ordningen for offentlig finansiering til Den norske kirke. Utsiktene til å få gjennomført en 
alternativ ordning er høyst usikker, og konsekvensene er vanskelig å overskue. I en fase preget av 

store endringer på det organisatoriske planet er det viktig å sikre økonomisk stabilitet og 

forutsigbarhet, noe som taler sterkt for å opprettholde dagens ordning. V år vurdering er at selv om 
det offentlige finansieringsansvaret er delt mellom stat og kommune, og derfor gir føringer for den 

internkirkelige organisering, er fordelene større enn ulempene. 

Oppsal menighetskontor 
Solbergliveien 85 
0683 Oslo 

Telefon: 23 62 99 60 
Telefax: 23 62 99 61 
E-mail: post.oppsal@oslo.kirken"no 

Åpningstider er mandag-fredag 
10.00-14.00 
Bankgiro 7877.06.73983 



Side 2 av 2 

3. Den lokale kirkes organisasjon og ledelse 
Det bør være en samling av arbeidsgiverlinjene til en ledelseslinje. 

Det bør være en enhet på prostinivå. Dette gir en passelig størrelse på enhetene, og nærheten til 
soknene ivaretas. Dette ledd i organisasjonen bør ha et beslutningsorgan for saker som i dag er i 
bispedømmerådet. 

Uansett struktur må biskopens tilsynsansvar opprettholdes. 

4. Fjerning av prostiråd 
Prostirådene bør ikke legges ned. Prosten har behov for et organ med folkevalgte rundt seg, og 
menigheten har behov for en slik kontakt med prostiet. Avstanden fra menighet til prostiråd er 
vesentlig kortere enn avstanden fra menighet til bispedømmeråd. 

Vedtatt i Oppsal menighetsråd 
28.10.2014 

Finn Tennøe 
Leder 
Oppsal menighetsråd 

Kopi sendes til: 
Prosten i Søndre Aker Prosti 
Oslo biskop 
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Kare Skråmestø 
Sokneprest 
Oppsal sokn 


