
~ DEN NORSKE KIRKE 
\lllV Søndre Skjeberg menighetsråd 

Skjeberg 31.10.14. 

Høringsuttalese fra Søndre Skjeberg menighetsråd: 
Staten og den norske kirke - et tydelig skille. 

Søndre Skjeberg behandlet kulturdepartementets høringsnotat i sitt møte 23.10.14. 
Rådet beklager den korte høringsfristen som reduserer muligheten til en god 
saksbehandling. 

Menighetsråd støtter forslaget om å opprette Den norske kirke som eget rettssubjekt, 
med kirkemøtet som utøvende organ med arbeidsgiver- og økonomiansvar. 
Menighetsrådet ser også at dette medfører at statens overføringer til kirken i 
framtiden vil bli et rammetilskudd som forvaltes av kirkemøtet. Menighetsrådet ser 
risikoen for at dette kan føre til at overføringen på sikt blir lavere enn dagens nivå, og 
at det blir krevende for kirken å sette de ulike kirkelige formål og bispedømmer opp 
mot hverandre. Rådet ser det som viktig at det også sikres midler til fortsatt 
fullfinansiering av trosopplæringen. 

Menighetsrådet støtter KA's forslag i deres forslag til høringsuttalelse av 28.10.14 til 
et nytt tredjeledd i § 2 

Hvert sokn skal være bet/ent av prest i et omfang som sikrer soknets medlemmer 
mulighet for regelmessig gudstjenestefeiring, tilgang til kirkelige handlinger og 
nødvendig samordning med soknets virksomheter. 

og i§ 34: 
Soknets organer har rett til medvirkning ved tilsetting av prest i eget sokn. 

Menighetsrådet støtter kulturdepartementets forslag om at prestetjenestens 
selvstendige ansvar og tjeneste videreføres som i dag. 

Menighetsrådet støtter KA 's bekymring for at foreslåtte delegasjonsreglement vil 
ødelegge for muligheten til å prøve ut alternative måter å organisere kirken på lokalt. 
Det savnes også en bredere gjennomgang i høringsnotatet om hvordan man kan 
redusere betydningen av den organisatoriske todelingen (soknets organer og 
embetslinjen) vi i dag har i kirken. 



-------------

Menighetsrådet påpeker utryggheten i forbindelse med fremtidige økonomiske 
rammer og at disse kan blir redusert. Rådet er av den oppfatning at det da er uklokt å 
bytte regnskapsprinsipper samtidig. Det vil være vanskelig å skille hva som er reell 
nedgang i midler, og hva som skyldes endrede regnskapsprinsipper. Økonomisk 
historikk, økonomiske sammenstillinger og mulighet for sammenlignbarhet 
vil vanskeliggjøres. 
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