
REFERAT FRA MØTE I ØRJE MENIGHETSRÅD 23.10.2014 
Til stede: Øystein Sjølie, Arnold Næss, Carina Haugnes, Randi Stamnestrø, Turid Volden og 

Grete Brustad Nilsen. 
Forfall: May Kristin Hattestad og Mette Jensen 

Utdrag fra protokoll: 

80/14: Høringsnotat: Staten og Den Norske kirke - et tydelig skille 
Vi sluttet oss til forslaget til vedtak fra felles menighetsråd: 
Menighetsrådet finner de foreslåtte endringene gode. Samtidig vil rådet understreke betydningen av 
at Departementet ønsker å fastslå ved lov at alle sokn også heretter skal ha sin prest. Dette er 
avgjørende viktig for de av oss som tilhører små sokn på landsbygda. 
For øvrig vil rådet uttrykke bekymring for den usikkerhet som ligger i spørsmål knyttet til pensjon og 
pensjonsforpiktelser. Vi må for enhver pris unngå å komme i en situasjon hvor ryddige pensjonsforhod 
for kirkens ansatte settes opp imot finansiering av kirkens oppdrag. 



Til 

Kirkekontoret i Marker 

Oversender utdrag fra protokoll fra menighetsrådsmøte 15. november 2014 i Øymark menighetsråd. 

Sak 72/14 Høringsnotat fra Kulturdepartementet. Staten og Den norske Kirke - et tydelig skille. 

Øymark menighetsråd har gjennomgått og drøftet høringsnotat fra Kulturdepartementet; Staten og 
Den norske Kirke - et tydelig skille. 

Menighetsrådet finner de foreslåtte endringene gode. Samtidig vil rådet understreke betydningen av 
at Departementet ønsker å fastlå ved lov at alle sogn også heretter skal ha sin prest. Dette er 
avgjørende viktig for de av oss som tilhører små sokn på landsbygda. 

For øvrig vil rådet uttrykke bekymring for den usikkerhet som ligger i spørsmål knyttet til pensjon og 
pensjonsforpliktelser. Vi må for enhver pris unngå å komme i en situasjon hvor ryddige 
pensjonsforhold for kirkens ansatte settes opp imot finansiering av kirkens oppdrag. 

Mvh 

Øymark menighetsråd 

Tore Labråten 



Rødenes menighetsråd 

Høringssvar til dokumentet: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. 

Rødenes menighetsråd har i møte 01.10.2014 gjennomgått og drøftet høringsnotat fra 
Kulturdepartementet; Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. 

Menighetsrådet finner de foreslåtte endringene gode og tjenlige for framtidig utvikling av Den 
norske kirke. Samtidig vil rådet understreke betydningen av at Departementet ønsker å fastslå 
ved lov at alle sokn også heretter skal ha sin prest. Dette er avgjørende viktig for de av oss 
som tilhører små sokn på landsbygda. Prestenes selvstendige ansvar for sin tjeneste bør 
derfor lovfestes. 

For øvrig vil rådet uttrykke bekymring for den usikkerhet som ligger i spørsmål knyttet 
pensjon og pensjonsforpliktelser. Vi må for enhver pris unngå å komme i en situasjon hvor 
ryddige og gode pensjonsforhold for kirkens ansatte settes opp mot finansieringen av kirkens 

oppdrag. 



Rømskog menighetsråd 

Høringssvar til dokumentet: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. 

Rømskog menighetsråd har i møte 23.10.2014 gjennomgått og drøftet høringsnotat fra 
Kulturdepartementet; Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. 

Menighetsrådet finner de foreslåtte endringene gode og tjenlige for framtidig utvikling av Den 
norske kirke. Samtidig vil rådet understreke betydningen av at Departementet ønsker å fastslå 
ved lov at alle sokn også heretter skal ha sin prest. Dette er avgjørende viktig for de av oss 
som tilhører små sokn på landsbygda. Prestenes selvstendige ansvar for sin tjeneste bør 
derfor lovfestes. 

For øvrig vil rådet uttrykke bekymring for den usikkerhet som ligger i spørsmål knyttet 
pensjon og pensjonsforpliktelser. Vi må for enhver pris unngå å komme i en situasjon hvor 
ryddige og gode pensjonsforhold for kirkens ansatte settes opp mot finansieringen av kirkens 
oppdrag. 



Klund menighetsråd 

Høringssvar til dokumentet: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. 

Klund menighetsråd har i møte 21.10.2014 gjennomgått og drøftet høringsnotat fra 
Kulturdepartementet; Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. 

Menighetsrådet finner de foreslåtte endringene gode og tjenlige for framtidig utvikling av Den 

norske kirke. Samtidig vil rådet understreke betydningen av at Departementet ønsker å fastslå 
ved lov at alle sokn også heretter skal ha sin prest. Dette er avgjørende viktig for de av oss 
som tilhører små sokn på landsbygda. Prestenes selvstendige ansvar for sin tjeneste bør 

derfor lovfestes. 

For øvrig vil rådet uttrykke bekymring for den usikkerhet som ligger i spørsmål knyttet 
pensjon og pensjonsforpliktelser. Vi må for enhver pris unngå å komme i en situasjon hvor 

ryddige og gode pensjonsforhold for kirkens ansatte settes opp mot finansieringen av kirkens 

oppdrag. 


