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Staten og Den norske kirke —et tydelig skille

Vi takker for muligheten vi har til å si vår mening i dette viktige spørsmålet for Den norske kirke og

for oss.

UTGANGSPUNKT

Vi legger til grunn at hovedsaken i denne fasen er at den delen av kirken som nå foreslås skilt ut fa

staten, blir organisert i et eget rettssubjekt med en selvstendig rettslig handleevne.

I notatet er det ikke fastsatt detaljerte regler for hvilke organ som kan opptre på vegne av

rettssubjektet. SKF foreslår Kirkerådet til den som opptrer på vegne av rettssubjektet.

DELEGASJONER

SKF ser at det ikke legges opp til å delegere arbeidsgiveransvaret ned til soknet. Vi registrerer

imidlertidig at det gis anledning til at soknene kan be bispedømmerådene om å ivareta denne

oppgaven. Vi registrerer også at prostinivået er tatt ut som en modell, noe vi mener kunne vært et

hensiktsmessig nivå. «Nye større kommuner» kunne også vært et hensiktsmessig nivå.

REGULERING AV BISKOPENES OG PRESTENESTJENESTE

Departementet forslår en lovbestemmelse om at det skal være prest i hvert sokn, prost i hvert prosti

og biskop i hvert bispedømme.

Det er opplagt at det innebærer en biskop og bare en biskop i bispedømmet, en prost og bare en

prost i prostiet Vi kan ikke støtte en tilsvarende tolkning av en prest i hvert sokn. Det gir mening at

hvert sokn skal ha en prest, som en minimumsbestemmelse. Ideelt sett burde det vært en

bestemmelse om at alle sokn skal ha minst to prester. Lovbestemmelsen må ikke lukke soknet for

flere prester, slik bestemmelsen gjør med prostiet og bispedømmet.

Prestetjenesten er en særlig hjemlet stilling i og med at den er nevnt i våre bekjennelsesskrifter,

Confessio Augustana art. 5. Presteordinasjonen kan forstås som en overdragelse av fullmakt og

ansvar for sakramentforvaltningen og forkynnelsen (den offentlige læren). Den særskilte oppgaven er

å forvalte ord og sakrament i menigheten. Prestetjenesten skal sikre at ord og sakrament forvaltes

uansett hva slags forhold det måtte være i menigheten. Ordinasjonen forutsetter derfor en viss frihet

fra inngripen fra andre for at presten skal kunne ivareta ordinasjonsforpliktelsens og —rettighetene

som et personlig ansvar og kall. Samtidig er prestene omfattet av særlig bestemmelser om

taushetsplikt, vigselsmyndighet, verneplikt, tjeneste ved katastrofer og ulykker og varsling ved

dødsfall. Vi støtter at prestetjenestens uavhengighet av denne grunn blir gjenstand for en egen

lovbestemmelse.



ARBEIDSGIVERANSVARET

Det er viktig å tenke løsninger på sikt og SKF vil anbefale å legge arbeidsgiveransvaret direkte til

Kirkerådet og ikke til Kirkemøte. Det vil også være naturlig å gi myndigheten til arbeldsgiverne når

det gjelder oppsigelser og disiplinærsaker og ikke til et eget klageorgan.

FINANSIERING

Inngangsbeløpet fra Staten til Den norske kirke er viktig og det bør også være en forpliktelse på pris-

og lønnsvekst. Notatet foreslår å sikre prestetjenesten i hvert sokn, men det sies ingenting om en

forpliktelse til trosopplæring i hvert sokn


