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Sørskogbygda menighetsråd 
 
HØRINGSUTTALELSE TIL «Staten og Den norske kirke- et tydelig skille». 
 
Sørskogbygda menighetsråd er tilfreds over at grunnlovsbestemmelsene om Den norske kirke skal 
ligge fast, at kommunens ansvar for den lokale kirkes økonomi skal videreføres, at soknets 
rettslige selvstendighet skal videreføres, og at statens finansieringsoppgaver overfor kirken skal 
videreføres. 
 
1. Skrittvis endring 
Tempoet i reformarbeidet skal settes ned. Menighetsrådene må få mer tid til å sette seg inn i 
prosessen slik at de på reelt grunnlag kan påvirke hva slags kirke vi skal ha i fremtiden. 
Det er ingen grunn til at proposisjon til ny kirkelov skal fremmes allerede våren 2016. 
 
2. Soknets selvstendighet 
Sørskogbygda menighetsråd understreker at soknet skal ha selvstendighet, myndighet og 
virksomhetsansvar. Det må være et Fellesråd i hver kommune. 
Et krav om soknets selvstendighet var det tydeligste resultatet av Kirkerådets høring høsten 2012 
(«Refleksjonsdokumentet»). 
 
3. Maktfordeling 
Sørskogbygda menighetsråd er opptatt av en bedre balanse av makt og myndighet i kirka enn det 
lovforslaget legger opp. 
Vi mener at spørsmålet om maktfordeling må tematiseres i arbeidet med loven nå og i det videre 
reformarbeidet. 
Vi mener at bispedømmene skal ha lovfestede oppgaver. Det er i bispedømmene kirka skal utvikles, 
og ha sitt tilsyn. 
Makt kan balanseres ved å fordele oppgaveansvar mellom selvstendige organ og nivåer. 
Forslagene i loven unnlater å bestemme bispedømmets oppgaver og ansvar. Bispedømmets 
oppgave er å fremme og ha tilsyn med virksomheten i soknene. Dette ansvaret må ikke legges til 
Kirkemøte eller bare delegeres fra Kirkemøtet. 
Dette blir også tydelig når det gjelder økonomi. Departementet foreslår at statens bidrag til 
kirkedriften skal gis som rammebevilgning til Kirkemøte som fordeler videre på oppgaver, nivåer 
og tjenester. Dette gir alt for stor makt til Kirkemøtet.  
 
4. Prestetjenestens frihet 
Sørskogbygda menighetsråd mener at prestenes og biskopenes selvstendige ansvar skal lovfestes. 
Vi mener at prestetjenesten skal organiseres i en egen styringslinje ledet av biskop. 
Vi ønsker at Den norske kirke forblir en luthersk kirke med både det allmenne prestedømme og 
teologisk fagkunnskap. 
Dette tilsier at også bispedømme må ha lovfestede oppgaver og ansvar slik at biskop og 
bispedømme til sammen har resurser for å ivareta et utviklings- og tilsynsansvar (se punkt 3). 
 
(Fortsettelse neste side.)  
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5. En egen kirkelov 
Sørskogbygda menighetsråd mener at det trenges en egen lov for Den norske kirke, en kirkelov. 
Dette må være mer enn en rammelov.   
Grunnlovens nye paragraf 16 sidestiller to saker: 
(1) at alle har religionsfrihet og rett til å danne trossamfunn 
(2) at Den norske kirke skal være landets folkekirke. 
Av dette følger at Den norske kirke ikke helt kan sidestilles med de andre trossamfunnene. 
Den norske kirke er juridisk et trossamfunn som beskyttes av den samme trosfrihet som de andre, 
men samtidig er Den norske kirke som trossamfunn pålagt en særlig oppgave og et særlig ansvar: 
å være landets folkekirke. 
Disse kravene må fastsettes i lov. Det kan ikke overlates til et Kirkemøte. 
Saksområdene dette gjelder er: 
- at kirka skal være landsdekkende, 
- hvordan den organisatorisk trer fram, 
- kravene til medlemskap må være ens og åpne (dåp), 
- den må være demokratisk og respektere menneskerettighetene, 
- loven må sikre en balansert maktstruktur, 
- prestetjenestens frihet må beskyttes. 
 
6. «Et tydelig skille» 
Sørskogbygda menighetsråd ønsker at reformarbeidet videre må bestrebe seg på samlende 
løsninger som det er bred oppslutning om. 
Slagordet «Et tydelig skille» er ikke samlende. Det er en politisk mindretallsposisjon som 
nåværende regjering forfekter. Det er meget uheldig for prosessen videre at et politisk slagord 
som ikke har flertall i folket gjøres til målsetting. 
Vi mener departementet har et særlig ansvar i å ivareta den nye grunnlovens formuleringer om 
folkekirke og gi gode råd til sin regjering om å forstå sin rolle. 
 
Reformasjonsdagen, 31.10.2014 
 
For Sørskogbygda menighetsråd 
 
 
Svanhild Petra Husa 
Menighetsrådsleder 


