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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE-ET TYDELIG SKILLE
HØRINGSUTT ALELSE 

Sel kirkelige råd fattet i sak 49/2014 følgende høringsuttalelse: 

Dato: 30. 10. 14 

-, Vi støtter forvaltningsreformens hovedsiktemål om å gjennomføre et tydelig skille 
mellom staten og kirken slik at kirken får en selvstendig stilling overfor staten. 

"' Grunnlovsbestemmelsene for Den norske kirke skal ligge fast. 
~ Vi mener det er problematisk at det nye rettssubjektet betegnes «Den norske kirke». 

Et nytt og mer betegnende navn må finnes. 
'r Vi håper at det i en ny høringsrunde også sies noe om de fellesrådsansatte og deres 

framtidige arbeidsgiver. Vi ønsker også departementets mening om Den norske kirke 
bør fa en arbeidsgiver for samtlige ansatte mot dagens todeling. 

~ Prestene og de andre statlige ansatte må sikres de samme lønns- og pensjonsvilkår 
som i dag. 

-Y Vi støtter forslaget om å lovfeste soknets rett til prest og kommunens plikt til å 
finansieres den lokale kirke. 

'r Vi vil også understreke betydningen av at biskopen/bispemøtet fortsatt blir 
selvstendig og ikke underordnet Kirkerådet. 

-Y Vi går imot at det opprettes en uavhengig klagenemnd for arbeidsrettslige spørsmål. 
>-- Vi støtter høringsnotatets lovforslag om at all prestetjeneste skal organiseres slik at 

prestene kan utøve sin tjeneste i samsvar med ordinasjonens forutsetninger og 
forpliktelser. 

>" Vi støtter delegasjonssperren «ned til» prosten, men det må åpnes for utprøving av 
andre måter å løse oppgaver på mellom nivåene i Den norske kirke. 

~ Høringsnotatet er ikke tydelig i forhold til statens økonomiske ansvar for Den norske 
kirke. Det må beskrives tydelig hvordan departementet forstår statens forpliktelser 
overfor Den norske kirke på grunnlag av Grunnlovens § 16. 

~ Det er bekymringsfullt at departementet vil gjennomføre en historisk reform uten å 
forstå/sikre behovet for de ressurser som må settes inn for å lykkes. 
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~ Departementet må tydeliggjøre finansieringsansvaret vedrørende tilbud om 
regelmessig trosopplæring til alle døpte mellom 0 og 18 år. Departementet må også si 
noe om midler til gjennomføring av forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Midler til nybygg og til vedlikehold av kirker som kulturminner/menighetenes 
«daglige» kirker må sikres. Det samme gjelder nyetableringer og drift av gravplasser 
sett i forhold til departementets høring «Lik & Likskap». 

'j> Vi går imot innføring av kirkeskatt eller tros- og livssynsavgift! 
'j> Ordningen med merverdiavgiftkompensasjon må videreføres! 
" Den norske kirke må forholde seg til et felles økonomiregelverk og felles regnskaps

prinsipper. Når den statlige delen av kirken fristilles, bør det legge til rett for en 
forbedring og forenkling av rapporteringssystemet. 

Med vennlig hilsen 
SEL KIRKELIGE RÅD 

Qr~~~· 
1t~everge . \) 


