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Høringsuttalelse: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille 

Snåsa menighetsråd har følgende høringsuttalelse i saken på bakgrunn av behandling av sak 
FR/MR 52/14 i møte 22.10.2014: 

• Soknet som grunnenheten i Den norske kirke må ikke svekkes, og den økonomiske 
tilknytningen til kommunene må opprettholdes minst på samme nivå som i dag. 

• Kommunenes rolle i forhold til den lokale kirke er for lite belyst i høringsnotatet, og 
det vil være på sin plass med en presisering mht. kommunenes økonomiske ansvar 
etter et skille stat-kirke. 

• Svært viktig at Den norske kirke fortsatt skal ha tydelig karakter av å være Folkekirke. 
• § 16 i Grunnloven, som beskriver at Den norske kirke skal understøttes av staten må 

legge føringer for at den økonomiske forpliktelsen fra staten til Den norske kirke 
opprettholdes på et nivå som gjør Den norske kirke i stand til å ivareta sine 
økonomiske forpliktelser også på lang sikt. 

• De økonomiske bevilgningene, både fra stat og kommune må gjøre kirken i stand til å 
utvikle sin organisasjon ved at kirken selv må ivareta funksjoner som pr. i dag er 
subsidiert av stat og kommuner ved gunstige avtaler. 

• Prestenes uavhengighet mht. pastoral og teologisk utøvelse bør tydeliggjøres på en slik 
måte at det gir selvstendighet og uavhengighet for utøvelse av teologi, forkynnelse, 
sjelesorg og øvrig pastoralt arbeid, så lenge dette ikke er i strid med kirkens grunnlag. 

• Det er viktig at mest mulig er avklart i forkant av en virksomhetsoverdragelse fra 
staten til kirken, slik at det gir forutsigbarhet og stabilitet etter at skille stat-kirke er på 
plass. 
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