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UTTALELSE til Høring – Staten og Den Norske kirke – et tydelig skille 
 

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 02. september 2014 der vi inviteres 

til å komme med synspunkter på ovennevnte utredning. Sør-Aurdal kirkelige fellesråd takker for muligheten til å 

gi uttalelse i denne saken som ble behandlet i Fellesrådet i møte 28/10-2014, sak 26/14. 

 

 

Den norske kirke som rettssubjekt. 

Fellesrådet slutter seg til at det blir etablert et nytt, nasjonalt rettssubjekt for Den norske kirke og overføring av 

arbeidsgiveransvar for berørte yrkesgrupper til dette rettssubjektet, representert ved kirkemøtet. 
 

Lokalkirkens selvstendighet og delegasjon 

Fellesrådet ønsker en sunn maktbalanse innad  i kirken og ber departementet bidra til dette ved å åpne for 

delegasjon av både funksjoner og økonomi til lokalkirkelige organer.  

 

Prestetjenesten 

Fellesrådet slutter seg til forslaget om å lovfeste det enkelte sokn sin rett til å få prestetjeneste, og at en ved det  

sikrer en landsdekkende kirke.  

Soknene må være betjent av prest  i et omfang som sikrer mulighet for regelmessig gudstjenestefeiring, tilgang  

til kirkelige handlinger og nødvendig samordning med soknets virksomhet. Soknets organer må ha rett til  

medvirkning ved tilsetting av prest  i eget sokn.  

 

Trosopplæring 

Retten til trosopplæring i alle sokn må lovfestes, på lik linje med prestetjenesten. 

 

Arbeidsgiveransvaret  
Det virker motstridende at Staten skal ha behov for å regulere prestetjenesten når hensikten med forslaget er å 

skape et tydelig skille mellom Staten og kirken. Kirken bør selv kunne organisere både preste- og 

prostetjenesten.  

 

Klageorgan 

Fellesrådet er ikke enig i opprettelse av eget klageorgan  i disiplinærsaker, men anbefaler at slike saker 

behandles av ansvarlig arbeidsgiver.  
 

 

Finansiering 

 Fellesrådet er enig i videreføring av todelt finansieringsmodell. Det nye nasjonale rettssubjektet får et 

statlig rammetilskudd – mens det fortsatt blir kommunenes ansvar å finansiere lokalkirken.  

 Før lovendringene kan tre i kraft må det etableres nytt arbeidsgiverapparat for kirken- ekstra 

omstillingsressurser må derfor være med i et tidligere budsjett.  

 Den lovbestemte retten til prest som er omtalt tidligere her, forutsetter dessuten en aktiv forpliktelse fra 

staten til å finansiere denne landsomfattende prestetjenesten.   

 Det må også inn en forpliktelse på finansiering av trosopplæring i hvert sokn jfr. vedtatte planer. 
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