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Høringsuttalelse Staten og Den norske kirke - et tydelig skille 

Kirkenes 30.10.14 

sør-Varanger menighetsråd er høringsinnstans og har mottatt høringsnotatet "Staten og Den norske 
kirke - et tydelig skille". Høringsnotatet er på godt over 100 sider og inneholder konkrete forslag til 
endringer i kirkeloven. Hovedspørsmålene knytter seg til etablering av Den norske kirke som eget 
rettssubjekt og overføring av arbeidsgiveransvaret for prester og ansatte ved bispedømmerådenes 
og Kirkerådets administrasjon til Den norske kirke. Sør-Varanger er en ettsoknskommune og 
menighetsrådet har fetlesrådsfunksjon. Menighetsrådet har behandlet saken på menighetsrådsmøte 
den 30.oktober 2014 

Sør-Varanger menighetsråd ser mye positivt i utredningen og i prosessen. Menighetsrådet vil likevel 
bemerke at Tidsfristene i denne høringsprosessen er veldig korte. De korte t idsfristene er med på å 
minske menighetens reelle mulighet til påvirkning i denne prosessen. Det oppleves som vanskelig å 
ta stilling til viktige spørsmål som for eksempel om det skal være et rammelovverk eller en ny 
kirkelov. 

Sør-Varanger menighetsråd har behandlet sak 38/14 følgende anmerkninger: 
1. Forslaget om lovfestet preste-, proste- og bispetjeneste og at disses faglige uavhengighet 

ivare tas støttes. 

2. Det anses som positivt at fellesrådsfunksjonen videreføres. 

3. Sør-Varanger menighetsråd mener at dagens ordning fungerer godt i forhold til at 
bispedømmerådet har en nærhet til menigheten og derfor er i stand til å vurdere lokale 
behov i spørsmål om tilsettinger og organisering av prestetjenesten. 

4. Sør-Varanger menighetsråd ser det som viktig at Bispedømmerådet skal ha reell makt t il å 
disponere økonomiske midler og mandat til å organisere prestetjenesten i eget bispedømme. 
Dette ønsker vi lovfestet for å begrense Kirkemøtets mulighet til inngripen ovenfor soknets 
og bispedømmets virksomhet og oppgaver. 

5. sør-Varanger menighetsråd registrerer at det fortsatt er uavklart hvilken rolle OVF skal ha. 
Det er uheldig at dette forblir .uavklart i denne prosessen. For menigheter som befinner seg i 
periferi er det viktig at spørsmål om prestebolig avklares, da dette er av stor betydning for 
rekruttering til soknet. 
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