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Staten og Den norsk kirke - et tydelig skille. Høring 

Sarpsborg, 30. oktober 2014 

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Sarpsborg menighetsråd, Staten og Den norsk kirke - et tydelig 
skille. 

Denne saken skal opp i Sarpsborg menighetsråd sitt møte 5. november, og en arbeidsgruppe har 
arbeidet med høringen i forkant av dette møtet. 

På grunn av kort høringsfrist oversendes derfor denne uttalelsen under forutsetning av 
menighetsrådets godkjenning 5. november. Dersom det kommer kommentarer fra menighetsrådet 
vil de bli ettersendt. 

På vegne av 
Sarpsborg menighetsråd 

flooe r'~ne /~ØM.
Anne Karine Karlsøen 
seia'etær 



Staten og Den norske kirke - et tydelig skille 

Høringsuttalelse fra Sarpsborg menighetsråd 

Sarpsborg menighetsråd gir i all hovedsak sin tilslutning til Kulturdepartementets 

høringsnotat «Staten og Den norske kirke - et tydelig skille» Menighetsrådet har særlig 

drøftet spørsmålet omkring: 

• Den norske kirke som rettssubjekt 

• Prestenes (inklude1i prosters og biskopers) tjeneste 

• Økonomi 

Ad. Den norske kirke som rettssubjekt 

Sarpsborg menighetsråd støtter forslaget om å opprette Den norske kirke som eget rettssubjekt 

med kirkemøtet som utøvende organ med arbeidsgiver- og økonomiansvar. Sarpsborg 

menighetsråd vil likevel påpeke at det på sikt er nødvendig at Den norske kirke totalt sett blir 

ett rettssubjekt som også inkluderer menighetens virksomhet knyttet til menighetsråd og 

fellesråd. 

Ad. Prestenes (inklude1i prosters og biskopers) tjeneste 

Sarpsborg menighetsråd støtter forslaget om at prestenes selvstendige ansvar og tjeneste 

videreføres som i dag. Dersom kirken blir ett rettssubjekt inkludert menighetens virksomhet 

knyttet til menighetsråd og fellesråd, vil prestene naturlig underordnes dette rettssubjektet 
som øvrige ansatte. 

Ad. Økonomi 

Sarpsborg menighetsråd ser med bekymring på at overføringer fra Staten endres fra øremerket 

tilskudd til rammetilskudd. Med erfaringer fra bl.a. kommunal virksomhet, vil en endring fra 

øremerket tilskudd til rammetilskudd medføre at overføringene blir lavere i eksakt 

kronebeløp. Dersom ikke rammetilskuddet styrkes slik at denne forskjellen kompenseres, vil 

overføringene bli mindre enn i dag. Det blir klaii en større utfordring for kirken å fordele en 

rammefinansiering for å møte ulike kirkelige formål rundt om i de enkelte bispedømmer. 

På vegne av Sarpsborg Menighetsråd 29. oktober 2014 

Jorunn Askerød, Pål Antonsen, Synnøve Roald, Fredrik Lied 


