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Høringsuttalelse til høringsnotat "Staten og Den norske kirke - et tydelig skille"  
Sandefjord kirkelige fellesråd gir følgende høringsuttalelse til høringsnotatet "Staten og Den 
norske kirke - et tydelig skille". 
 
Sandefjord kirkelige fellesråd stiller seg bak hovedprinsippet der det etableres et tydeligere skille mellom 
kirken og staten. 
 
Organisasjon  
Den norske kirke defineres som eget rettssubjekt. I dette ligger et betydelig ansvar for de oppgaver som 
betros kirken. Av forslag til ny kirkelov framgår de oppgaver som DNK får ansvar for og det er hevet over 
tvil at disse representerer en betydelig utvidelse av arbeidsbelastning og ansvar sammenlignet med 
dagens situasjon. Formuleringer i §§ 23 - 26 er i liten grad tilpasset denne nye situasjonen og kan låse DNK 
fast i en gammel organisasjonsstruktur med gamle ansvars og delegeringslinjer. Vi mener dette kan 
svekke kirkens mulighet til å forvalte ansvarsområdene på en hensiktsmessig måte.  
 
Den finansiering det nå legges opp til ser ut til å skulle ha en midlertidig karakter. I første omgang skal 
kirken finansieres med tildelinger fra kommunene som nå til kirkelig fellesråd, og med en 
rammebevilgning fra Stortinget til Kirkemøtet. Denne tildeling skal være på samme nivå som tildelingene 
over statsbudsjettet til kirken har vært. 
På side 20 åpnes for en annen finansiering lenger frem i tid. Her heter det at «en omlegging for eksempel i 
retning av medlemsfinansiering i en eller annen foren, da vil være naturlig å vurdere.»  
SKF mener at en felles arbeidsgiver er ønskelig i framtiden. En bør vurdere en helhetlig sentral finansiering 
av kirken, hvor alle ansettes i DNK. Arbeidsgiveransvaret kan likevel forvaltes på lokalt eller regionalt nivå, 
slik det i dag gjøres ved prostenes arbeidsgiverfunksjon. 
Sandefjord kirkelige fellesråd ønsker at forslaget går lengre i å definere oppgavefordeling mellom lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå i Den norske kirke både på struktur og økonomi.  I dag er det ikke en helhetlig 
og  lettfattelig modell. En del av modellen som vi har i dag er også til hinder for en helhetlig kirkestrategi. I 
denne drøftingen er det spesielt nødvendig å ta med drøfting av gravferdsforvaltningen.  
Gravferdsforvaltningen er en samfunnsoppgave for alle mennesker uavhengig av kirketilhørighet. Denne 
bør i framtiden overtas av kommunene, men kanskje med en mulighet til at kommunen kjøper tjenesten 
av kirken i en overgangsfase, der dette er naturlig. 
At det blir gitt signaler om denne retningen allerede nå er viktig når kommuner i dag har store reformer. 
 
Prestetjenesten 
Dette er den tjenesten Den norske kirke ikke kan være foruten. Det er derfor avgjørende viktig at den 
ivaretas på en god måte. Inntil nå har departementet garantert for en rimelig prestedekning, gode 
muligheter for etter- og videreutdanning og selvstendighet i utøvelse av tjenesten. 
Det er tilfredsstillende at alle sokn i forslag til endringer i kirkeloven skal sikres betjening av prest (§2).  
Det foreslås også en paragraf som kun vil bli tatt inn dersom den får bred kirkelig støtte. Det er en 
paragraf som skal sikre prestens uavhengighet. Dette gjelder NB ikke den særskilte uavhengige stilling 
departementet nå antar at prestene har i arbeidsrettslig forstand, men den uavhengighet en prest skal ha 
i sin forkynnelse og utøvelse av de fullmakter som er overdratt ved ordinasjonen. Dersom prestetjenesten 
basert på ordinasjonsløftet skal ha noen mening er det nødvendig at denne uavhengighet fastholdes.  
 
Trosopplæring 
Det er en svakhet at det i høringen ikke sies noe om at alle døpte skal sikres trosopplæring. Her er 
økonomien viktig om dette målet skal kunne nås. 
 

 


