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HØRINGSUTTALELSE: ST ATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE 

Søgne menighetsråd behandlet saken på sitt møte 15.10.14, og vedtok følgende: 

Søgne menighetsråd er positiv til forslagene i høringsnotatet og vil presisere følgende: 

1. Det er en grunnleggende forutsetning i reformen at soknet fortsatt skal være selvstendig når det 
etableres et nytt rettssubjekt for Den norske kirke. Soknet vil fortsatt være arbeidsgiver for sine 
tilsatte og ha sin selvstendige økonomi. 
Kommentar: Det er viktig at soknet videreføres som grunnleggende og selvstendig enhet i Den 
norske kirke. At Den norske kirke blir eget rettssubjekt, må ikke innebære at Kirkemøtet blir 
overordnet soknet i andre saker enn det som framgår av gjeldende lovverk. 

2. Departementet foreslår at statens finansiering av de virksomhetene som overføres, skjer gjennom 
rammetilskudd som Kirkemøtet disponerer. Statens finansieringsoppgave overfor kirken vil dermed 
være den samme som før. Det foreslås at statens finansieringsansvar lovfestes. Også kommunenes 
finansieringsansvar overfor kirken foreslås ført videre. Den økonomiske ansvarsdelingen mellom 
staten og kommunene på kirkens område vil da være som i dag. 
Kommentar: Ordningen med kommunale tilskudd til lokalkirken opprettholdes. Dette støtter vi . 
Videre tolker vi departementets forslag slik at vi får videreført ordningen med tilskudd til 
trosopplæring, kateketstillinger og diakoni. Det er viktig disse at tilskuddene justeres ihht. pris- og 
lønnsvekst, hvis ikke blir det en reell nedgang. Mesteparten av tilskuddene brukes til lønn i soknene, 
og da er det svært uheldig hvis tilskuddene ikke holder tritt med lønnsveksten. 

3. Departementet foreslår i punkt 5.2. l å lovfeste soknets rett til å bli betjent av prest, og tilsvarende om 
proster og biskoper: Hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert bispedømme 
av biskop. 
Menighetsrådet støtter dette lovforslaget. 

4. Departementet foreslår i punkt 5.2.2 å lovfeste at all prestetjeneste skal organiseres slik at prestene 
kan utøve sin tjeneste i samsvar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser. 
Menighetsrådet støtter dette lovforslaget. 
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