
Høringssvar fra PF Stiftsstyre- Sør Hålogaland vedrørende ”Staten og 

Den norske kirke- et tydelig skille”. 
 

Stiftsstyre viser til høringsnotatet fra Kulturdepartementet av 2. september og avgir med 

dette sin høringsuttalelse.  

Som arbeidstakerorganisasjon er vi opptatt av hvordan endringene i relasjonene mellom 

staten og kirken på best mulig måte kan ivareta prestetjenesten.  

Vi er opptatt av at presters lønns, arbeids og pensjonsbetingelser ivaretas ved en 

virksomhetsoverdragelse. I høringsnotatet er spørsmålet om pensjon særlig uavklart og det 

fører til uttrygghet, både for prester i eksisterende arbeidsforhold, samt det bidrar også til å 

gjøre potensielle arbeidstakere usikre på hvorvidt en skal satse på kirka som arbeidsgiver. I 

dagens situasjon hvor det er særs viktig med aktiv rekruttering bidrar usikkerhet om 

ordninger, og særlig da pensjonsordninger, til å svekke arbeidet for å sikre rekruttering til 

prestetjenesten.  

Soknet skal være grunnenheten i Den norske kirke. Dessuten trengs det et sentralt organ, 

kirkemøtet, som opptrer på vegne av det sentrale rettssubjektet. Kirkemøtet kan delegere til 

bispedømmerådene, men ikke til soknene. Soknene kan også avgi oppgaver til 

bispedømmerådene. Det er helt essensielt å sikre soknet som grunnenhet i kirka da det 

understreker lokalmenigheten som kirkas primære enhet, der hvor ordet forkynnes og 

sakramentene forvaltes.  

Spørsmålet om finansiering er viktig for å opprettholde en landsdekkende folkekirke. 

Departementet foreslår å samle overføringene til et rammetilskudd som bevilges til 

kirkemøtet. Faren ved å bevilge pengene til et sentralt organ er at mye av de økonomiske 

midlene går til et sentralt byråkrati og ikke bidrar til å styrke førstelinja. Vi som Stiftsstyre i 

Sør Hålogaland er opptatt av at de økonomiske overføringene fra staten skal i stor grad 

brukes til å styrke en sterk folkekirke i hele landet.  

Rekruttering til prestetjeneste er veldig viktig i årene som kommer. Det kommer til å bli 

prestemangel hvis ikke det rekrutteres skikkelig til tjeneste som prest. Følgelig er det viktig 

at prestene som yrkesgruppe føler trygghet under omstilling og departementet kan bidra 

med det i forhold til å ha kritisk blikk på alle prosessene internt i kirka og å lytte til prestenes 

arbeidstakerorganisasjoner, herav Presteforeningen som er den største og viktigste og har 

store deler av presteskapet i ryggen.  

Med vennlig Gaute Granlund,  

nestleder Presteforeningens stiftsstyre i Sør Hålogaland 
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