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Ringebu kirkelige fellesråd behandlet høringssaken: «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» i sitt 
møte den 14.10.14, og ønsker å avgi følgende enstemmige høringsuttalelse: 
 
Høringsuttalelse: Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 
Vedr. soknets oppgaver og ansvar 
Ringebu kirkelige fellesråd vil uttrykke sin klare støtte til forslaget om å videreføre den rettslige 
selvstendigheten som soknene har i dagens kirkelige lovgivning. Vi etterlyser imidlertid en bredere 
drøfting av en alternativ oppgavefordeling mellom lokalt, regionalt og sentralt nivå i Den norske kirke. 
Det synes å være bred kirkelig enighet om at kirkeordningen bør utvikles i retning av større 
myndighetsoverføring til soknene. 
 
Høringsnotatet foreslår en ny bestemmelse i kirkeloven som sikrer soknet rett til å bli betjent av prest. 
Fellesrådet støtter at denne forutsetningen klargjøres og tas inn i loven, men mener at loven i tillegg bør 
klargjøre soknenes medvirkning og involvering i prestetjenestens omfang og utvikling. Det er ikke 
tilfredsstillende at soknet kun skal være en mottaker av en prestetjeneste der rammer og styring i 
hovedsak foregår i regionale og sentrale kirkelige organer.  
Dagens kirkelov bygger på en underliggende forutsetning om at det skal være prestetjeneste i hvert sokn. 
Fellesrådet er glad for at forslaget innebærer en lovfesting av sonets rett til å bli betjent av prest. En 
lovbestemt rett for soknene til prest, må forutsette en aktiv forpliktelse fra staten til å finansiere en 
landsomfattende prestetjeneste.  
 
Vedr. trosopplæring 
Høringsnotatet foreslår en bestemmelse som skal sikre prestetjeneste i hvert sokn, men sier ingen ting 
om statens forpliktelse til å sikre trosopplæring for alle døpte. Trosopplæringsreformen innebærer at 
staten har påtatt seg å understøtte en sentral kirkelig oppgave, og dette bør forankres på en mer 
forpliktende måte i § 22. 
 
Vedr. økonomi 
Det er viktig at både kommunens og statens tilskudd til den norske kirke opprettholdes og justeres i tråd 
med den generelle lønns- og prisstigning. I tillegg vil det være viktig at staten sørger for et solid 
økonomisk grunnlag for kirkens nye oppgaver innen økonomi, personalforvaltning, regnskap og IKT-
løsninger. 
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For Ringebu kirkelige fellesråd 
 
Lars Smestadmoen 
kirkeverge 


