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Høringssvar «Staten og Den norske 
kirke - et tydelig skille», Rossabø 
menighet, Haugaland prosti 

1 Innledning 
Rossabø menighetsråd har i sitt møte 30. oktober 2014 behandlet høringsnotatet av 2. 
september 2014: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille, og har enstemmig vedtatt 
å komme med følgende høringsuttalelse: 

Rossabø menighetsråd setter pris på at regjeringen og departementet i sitt arbeid med å 
skille stat og kirke ønsker å legge til rette for at Den norske kirke (Dnk) opprettholder 
statusen som "en folkekirke for alle", og at en derfor fastholder prinsippene om at 
grunnlovsbestemmelsene om Dnk fortsatt skal gjelde, samt at kommunenes ansvar for 
den lokale kirkes økonomi, soknenes rettslige selvstendighet og statens 
finansieringsoppgaver overfor kirken skal videreføres. 

2 Den norske kirkes rettslige handleevne, kapittel 3 
Soknets rettslige selvstendighet 
Det er prinsipielt viktig at en ved et skille mellom stat og kirke fastholder soknet som 
eget, selvstendig rettsubjekt. Rossabø menighetsråd ønsker at det legges til rette for 
soknets selvstendighet, og at det styrkes i det videre arbeid. Samtidig er det av stor 
betydning at soknets lovgitte begrensninger videreføres, slik at et menighetsråd ikke gis 
mulighet til å gjøre valg som strider mot Dnks læregrunnlag og retningslinjer vedtatt av 
Kirkemøtet. Det forventes at Kirkemøtet, som eget rettssubjekt og i sin suverenitet som 
trossamfunn, selv utformer sine lovformuleringer på dette området etter 
virksomhetsoverdragelsen. 

3 Den norske kirke som arbeidsgiver, kapittel 4 
Virksomhetsoverdragelse fra Staten til Den norske kirke som selvstendig rettsubjekt 
Rossabø menighetsråd forventer at Staten som avgiver, legger til rette ressursmessig for 
en virksomhetsoverdragelse fra staten til det nye rettssubjektet Dnk, slik at det 
påfølgende arbeidsgiveransvaret ivaretas på en forvarlig måte. 

4 Spørsmålet om særskilt lovregulering av prestenes og biskopenes 
tjeneste, kapittel 5 
Soknets rett til å bli betjent av prest 
Rossabø menighetsråd mener det er viktig at en vektlegger betydningen av at «hvert sokn 
skal være betjent av prest» og at dette lovfestes. Rossabø menighetsråd er derfor enig i 
departementets forslag til lovtekst, under forutsetning av at dette ikke innebærer en 
begrensning av antall prestestillinger i et sokn, men sikrer en minimumsbetjening. Alle 



innbyggere må være sikret jevnlige gudstjenester i soknet og at soknets medlemmer får 
tilgang til kirkelige handlinger, sjelesorg og trosopplæring. 

Prestetjenestens uavhengighet 
Rossabø menighetsråd støtter lovforslaget til §34 om presters uavhengighet, og mener det 
er i tråd med Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (CA V) og ordinasjonsforståelse. 

5 Regler om klage, kapittel 6 
Rossabø menighetsråd anser det som fornuftig å opprette en egen klageinstans, og støtter 
endringsforslagene i§§ 27, 29 og 38. 

6 Kirkens økonomiske stilling og grunnlag ved utskilling fra staten, 
kapitlene 8 · 12. 
Virksomhetsoverdragelsen fra Staten til Dnk vil få store konsekvenser for kirkens 
økonomi og handlingsrom. Rossabø menighetsråd er opptatt av at intensjonen i 
høringsdokumentet om at statens bevilgninger skal opprettholdes på samme nivå som i 
dag, fastholdes i det videre arbeid, og synliggjøres i de vedtak som fattes. 

Det er viktig at departementet fastholder at det statlige tilskuddet ikke skal benyttes for å 
avlaste kommunenes økonomiske forpliktelser etter Kirkelovens§ 15 

Finansiering av prestetjenesten, samt regionale og nasjonale organer 
Rossabø menighetsråd er bekymret for hvilke konsekvenser det vil få for rekruttering, 
samt antall prestestillinger at staten ikke lenger vil være hovedarbeidsgiver. Det bør 
sikres at det statlige rammetilskuddet gir rom for bevilgninger som følger normal 
lønnsvekst også innen prestenes nye tariffområde. Dersom tariffestet lønnsøkning ikke 
fører til tilleggsbevilgning frykter vi færre prestestillinger på sikt, noe som vil få 
konsekvenser for om en kan dekke behovet for prest i ethvert sokn. 

Øvrige stillinger som i dag er finansiert av stat og kommune 
Kapittel 5 er opptatt av at soknet har rett til å bli betjent av prest, samt prestenes og 
biskopenes uavhengige stilling. Høringen sier imidlertid ikke noe om de øvrige kirkelige 
stillingene som helt eller delvis er finansiert av statlige og kommunale midler. Rossabø 
menighetsråd er bekymret for om virksomhetsoverdragelsen fra Staten til Dnk, med et 
offentlig rammetilskudd, i realiteten vil svekke muligheten til å ansette og lønne 
kateketer, diakoner og trosopplærere. Det er viktig at departementet i lovs form sikrer en 
kontinuitet i disse stillingene, samtidig som det blir tilrettelagt økonomisk for 
rekruttering, avlønning og naturlig lønnsvekst. 

Forvaltning 
Rossabø menighet tar det som en selvfølge at Den norske kirke som nytt rettssubjekt 
omfattes av gjeldende regelverk som f.eks regnskapsloven, bokføringsloven, regelverk 
for offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøloven ol., og at det nye rettssubjektet tilstreber 
likeartede lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. 

Staten oppfordres til i en overgang fram mot virksomhetsoverdragelsen å tildele ekstra 
midler til opplæring, innkjøp av IKT-systemer og ikke minst til å etablere administrative 



fellessystemer innen økonomi, regnskap og personal, som kirken ikke har ordninger for i 
dag. 

7 Pensjon, kapittel 13 
De valg som blir tatt i forhold til pensjonsytelser i Dnk vil med stor sannsynlighet ha 
betydning for kirkens personalpolitikk, rekruttering og ikke minst kirkens egen økonomi. 
I følge høringen vil ikke Dnk få regulert rammetilskuddet til pensjonsytelser. Rossabø 
menighetsråd antar at det i lengden vil føre til at Dnk som nytt rettssubjekt ikke har 
økonomisk mulighet til å tilby pensjonsordninger tilsvarende Statens Pensjonskasse. 
Øvrige alternativ vil gi dårligere pensjonsordninger for de arbeidstakerne som er 
statsansatte ved virksomhetsoverdragelsen. Rådet mener at disse gjennom lov bør sikres 
rett til fortsatt å ha pensjon i Statens pensjonskasse, der staten garanterer for 
pensjonsutgiftene gjennom sitt rammetilskudd. 

8 Oppsummering 
Rossabø menighetsråd setter pris på statens vilje til å opprettholde bevilgningene på 
samme nivå som i dag, og anser det som svært viktig at det lovfestes at hvert sokn skal 
betjenes av prest. Rådet ønsker at en gjennom lov og rammetilskudd også sikrer soknenes 
rett til stillinger innen diakoni, undervisning og trosopplæring. 

Vi frykter dårligere og mer usikre arbeidsforhold for alle arbeidsgrupper i kirken, dersom 
ikke staten kan forplikte seg til å følge normal pris- og lønnsvekst i rammetilskuddet til 
Dnk som rettssubjekt. I verste fall kan det oppstå konflikt mellom prestetjeneste og 
øvrige stillinger i kirken, dersom statens bevilgninger ikke opprettholdes på samme nivå 
som nå. Rådet frykter også reduksjon av trosopplæringstilbudet og menighetenes 
diakonale arbeid, dersom ikke deler av statens rammetilskudd øremerkes dette. 

Staten bes om å sikre fortsatt rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse for de som er 
statsansatte ved virksomhetsoverdragelsen, og at det gis tilleggsbevilgning til 
rammetilskuddet for å kompensere for Dnks økte pensjonskostnader. 

Staten har et stort ansvar i årene frem mot virksomhetsoverdragelsen i å tilføre Den 
norske kirke midler til økt kompetanse og utvikling av fellessystemer innen IKT, 
økonomi og HR. Rossabø menighetsråd anmoder derfor sterkt om at staten, ved 
regjeringen, avsetter midler til dette i de neste årenes statsbudsjett. 
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