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HØRING —STATEN OG DEN NORSKE KIRKE—ET TYDELIG SKILLE

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev 02.09.2014 med høringsnotatet "Staten og Den
norske kirke —et tydelig skille", som er utsendt med høringsfrist 1.November 2014.

Orkanger menighetsråd har følgende merknader til høringsnotatet:

Gen erelt

Orkanger menighetsråd mener at departementets forslag samlet sett er et naturlig skritt videre
fra kirkeforliket i 2008 i retning av å gjøre Den norske kirke mer selvstendig fra staten og mer
likestilt med andre tros- og livssynssamfunn. Menighetsrådet støtter derfor hovedtanken bak
forslagene, men har noen merknader til de enkelte forslagene til lovendringer.

Den norske kirke som eget rettssubjekt

Orkanger menighetsråd støtter forslaget om å gjøre Den norske kirke til et eget rettssubjekt.

Arbeidsgiveransvar

Menighetsrådet er enig i forslaget om at staten ikke lenger skal ha arbeidsgiveransvaret for noen
av de tilsatte i kirken. Det er velkjent at det i kirken har vært og er diskusjon om på hvilket nivå
i kirken arbeidsgiveransvaret for de enkelte stillinger skal plasseres. Men menighetsrådet
mener at når kirken blir et selvstendig rettssubjekt, bør det også være opp til kirkens egne
organer å avgjøre denne type spørsmål. Derfor har vi ikke merknader til at arbeidsgiveransvaret
nå overføres til kirken sentralt, så lenge det er adgang til delegasjon.

Prestetjenesten

Etter menighetsrådets syn er det viktig å opprettholde en landsdekkende prestetjeneste i Den
norske kirke. Vi støtter derfor departmentets forslag til nytt fjerde ledd i lovens § 2 om at hvert
sokn skal være betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert bispedømme av
biskop.

Adresse: Kirkekontor: Annet:
Nedre Svartberget 6 Boks 4 E-post: j.e.bergem@locial.no

7300 Orkanger 7320 Fannrem Web:www.orkdalsmenighetene.no

Telefon: 7248 2008 Telefon: 7247 9750



Menighetsrådet har videre merket seg at departementet har lagt vekt på å sikre prestenes
uavhengighet i sin spesielle tjeneste. Vi er enige i at det er viktig å ivareta denne
uavhengigheten, samtidig som regelverket må sikre at kirkens organisering blir tjenlig og
effektiv.

Delegasjon og organisering

I forslaget til nytt siste ledd i § 24 i kirkeloven har Kirkemøtet fått adgang til delegasjon, men
ikke lenger ned enn til prosten. Menighetsrådet er redd for at dette kan legge bånd på kirkens
adgang til selv å finne fram til en hensiktsmessig organisering og plassering av
arbeidsgiveransvar innenfor kirken. Det må vurderes om hensynet til de lokale kirkelige
organers uavhengighet kan ivaretas på en annen måte.

Menighetsrådet har merket seg at selv om Den norske kirke foreslås å bli et eget rettssubjekt,
har ikke Kirkemøtet fått noen generell kompetanse til å gi overordnede bestemmelser for kirken.
I så måte skiller forslaget seg på et viktig punkt fra ordningene i Sverige og Finland, der
Kirkemøtett kan fastsette generelle regler i en kirkeordning, så langt særskilte bestemmelser i
kirkeloven ikke er til hinder for det. En liknende løsning bør vurderes også i Norge.

økonomi

Menighetsrådet er glad for at det i § 22 er foreslått en plikt for staten til å gi tilskudd til kirken
til dekning av de utgiftene som følger med flyttingen av arbeidsgiveransvaret fra staten til
kirken.

Menighetsrådet vil understreke at det er viktig at tilskuddene blir tilstrekkelige til å dekke de
reelle utgiftene som kirken får som følge av den nye ordningen. Slik den nye bestemmelsen er
utformet, legger den enda mindre føringer for størrelsen på tilskuddene enn det § 15 gjør for de
kommunale tilskuddene. Det vil derfor være avgjørende at Stortinget legger vekt på de
forutsetningene som forslaget bygger på, når de årlige tilskuddene skal fastsettes.

Med hilsen

John ‘gil Bem

Leder
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