
Den norske kirke 

   ST. JOHANNES MENIGHET 
  Postboks 201, sentrum, 4001 STAVANGER 
______________________________________________________________________________________
__ 

BESØKSADRESSE: TELEFONNUMMER:  STAB:      Direktenr.       MENIGHETSRÅD: 

  Tlf.    51 85 48 40 Daglig leder Signe Wolden 51 85 48 41 Leder: Atle S. Johansen 

Høgsfjordgt. 8 Fax:  51 85 48 50 Sokneprest Reimunn Førsvoll 51 85 48 42 Jelsagaten 60 A 

4014 STAVANGER Bankgiro: 3230.05.00780 Diakoniarbeider Anne Synnøve Vegge 51 85 48 43 4012 STAVANGER 

 Org.nr. 976 993 241 Kantor  Edgar Hansen 51 85 48 44  Tlf. 51 52 37 60 

E-mail:  st.johannes.menighet@stavanger.kommune.no 
 

Kirketjener 
 

Trosopplærer 

Linda Olsen 
 

Anette Dagfinrud 

51 85 48 45 
 

51 85 48 46 

E-mail: atles@lyse.net 

Kirkens Servicetorg  Åpningstid kl.07.40-16.00 Tlf. 51 84 04 00    

  Side 1 av 5 

 

Det kongelige kulturdepartement 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
 
 

Høring: Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 
 
fra  
St. Johannes menighetsråd 
Domprostiet i Stavanger 
Postboks 201 
4001 Stavanger 
 
 
 
St. Johannes menighetsråd har i sitt møte torsdag 23. oktober, sak 70/14 vedtatt følgende 
kommentarer til høringsnotatet «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille»: 
 
 
Pkt 1.1.2 St. Johannes menighetsråd (heretter SJMR) slutter støtter fullt ut 

departementets forutsetning for forslaget om at  

 Grunnlovsbestemmelsene om Den norske skal ligge fast 

 Kommunenes ansvar for den lokale kirke skal videreføres 

 Soknets rettslige selvstendig skal videreføres 

 Statens finansieringsoppgaver overfor kirken skal videreføres 
 

Pkt 1.2.1  SJMR støtter at «…..Den norske kirke gjennom lov får en selvstendig 
handleevne, slik de enkelte soknene har i dag»…..«Et hovedsynspunkt er at 
soknets selvstendighet føres videre»….«Dette betyr at Kirkemøtet og andre 
nasjonale og regionale organer bare skal kan gripe inn i soknets selvstendige 
myndighet når dette er hjemlet i lov». 

 
Pkt 3.1 SJMR støtter at både kirkerådet og bispedømmerådene kun handler på 

delegasjon fra Kirkemøtet. Dette vil forenkle ansvarsforholdene mellom 
Kirkemøtet og kirkeråd/bispedømmeråd og samtidig gjøre det enklere å 
komme med endringer når Kirkemøtet finner det nødvendig. 
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Pkt 3.3  SJMR slutter seg fullt ut til departementets forutsetninger for at Kirkemøtet 

blir det eneste rettssubjekt ved siden av soknet slik det er sagt i pkt 3.3, 
første avsnitt, samtidig som soknets selvstendighet ikke svekkes. 

 
(Nederst side 23)  

Når det gjelder departementets forslag til navn på det nye rettssubjektet, 
mener SJMR at en tydeligere formulering er ønskelig. Dette kan oppnås ved 
at «VED KIRKEMØTET» føyes til i teksten. Lovteksten blir da: 
«Den norske kirke VED KIRKEMØTET så vel som det enkelte sokn………» 

 
Pkt 3.4  SJMR ønsker at departementet utarbeider forslag til habilitetsregler for 

medlemmene av Kirkemøtet som så legges fram for Kirkemøtet til vurdering. 
  
Pkt 5.2.1  SJMR mener det er svært viktig å lovfeste at hvert sokn skal være betjent av 

prest, hvert prosti av en prost og hvert bispedømme av en biskop og støtter 
derfor departementets forslag fullt ut. SJMR mener at dette også er en 
nødvendig betingelse for å beholde en landsdekkende folkekirke samtidig 
som det bekrefter kommunenes plikt til å finansiere den lokale kirke. 

 
Pkt 5.2.2 SJMR mener det er svært viktig at prestenes ordinasjonsløfte blir tatt på alvor 

og skjermet mot administrative pålegg. SJMR støtter dermed departementets 
lovforslag: «All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin 
tjeneste i samsvar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser». 

 
Pkt 6.7/19.5 SJMR støttet departementets forslag til en uavhengig klagenemnd slik det er 

uttrykt i forslaget til § 27. I dag har f.eks. prester en egen klageinstans som 
står over arbeidsgiver. Prester er tilsatt av bispedømmerådet, men har 
departementet som klageinstans. Vi ønsker derfor en klagenemd som blir 
sett som uhildet av alle parter i en konfliktsituasjon. Videre mener vi at 
muligheten til å bruke en slik klagenemd må gjelde alle kirkelige arbeidere. 
Samtidig er det viktig å poengtere, slik departementet gjør, at nemnda må ha 
høy kompetanse. Men i mange klagesaker er det også ting som i tillegg til 
teologisk og juridisk kompetanse også krever psykologisk/psykiatrisk 
fagkunnskap. Da er det avgjørende viktig at dette blir tatt hensyn til. SJMR 
ber derfor om et tillegg i § 27 slik at formuleringen blir: «….. med betydelig 
teologisk, PSYKOLOGISK/PSYKIATRISK og juridisk kompetanse». 

  Videre ber vi om at det i § 27 pkt b tilføyes «menighetsråd, fellesråd» slik at 
pkt b i sin helhet lyder: «avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon 
og avskjed truffet av MENIGHETSRÅD, FELLESRÅD, bispedømmeråd eller 
Kirkemøtet» 
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Pkt 7.6  SJMR støtter departementets syn på at også etter skillet stat/kirke bør det 

være departementet som har myndighet når det gjelder kommunenes 
finansieringsansvar etter kirkelovens §15. 

 
Pkt 7.8  SJMR støtter departementets forslag til § 14 om Kirkelig fellesråds oppgaver. 

Departementet foreslår dermed at Kirkelig fellesråd beholder sine nåværende 
oppgaver, men velger å stryke «som til enhver tid er pålagt av Kongen eller 
departementet, eller» i dagens § 14. Det som da står igjen i dette avsnittet er: 
«Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt 
det av det enkelte menighetsråd». Etter SJMR’s mening styrker dette soknet 
som eget rettssubjekt ved at det er soknet som kan delegere oppgaver til 
Kirkelig fellesråd utover de oppgaver Kirkelig fellesråd er pålagt i lovs form. 

 
For ytterligere å understreke at det er soknet som selv skal avgjøre sin egen 
kirkelige virksomheten, foreslår SJMR at «den kirkelige» erstattes av 
«FELLESRÅDETS» slik at første avsnitt i §14 lyder: «Kirkelig fellesråd skal 
ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, 
utarbeide mål og planer for FELLESRÅDETS virksomhet i kommunen, 
fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i 
forhold til kommunen».  
 

 
Pkt 8.2/9.7/15.3/19.10 Opplysningsvesenets fond (OVF).  

Departementet er tydelig på at OVF er kirkens fond. «Opplysningsvesenets 
fond skal forvaltes til beste for kirken» (side 51). Videre sier departementet: 
«Departementet viser dessuten til at det er bred oppslutning om fondets 
formål og om at fondet skal forvaltes forsvarlig, at verdiene skal bevares og 
at utøvelsen av eierrettigheten skal sikte mot verdiskaping og økt 
avkastning» (side 57/58). Videre omtales i pkt 15.3.1 behovet for egenkapital 
for det nye rettssubjektet. Som et ledd i dette, blir det i pkt 19.10 foreslått å 
legge inn Den norske kirkes landsfond som en del av egenkapitalen.  SJMR 
mener at det er en logisk konsekvens av dette er at også OVF bør gå inn 
som en del av egenkapitalen. OVF og Den norske kirkes landsfond blir da 
sidestilt som naturlige aktiva for Den norske kirke. SJMR mener at 
Kirkemøtet vil kunne administrere OVF på en fullt ut tilfredsstillende måte. Vi 
ber derfor om at en stryker formuleringen «Departementet ser etter dette ikke 
grunn til å ta stilling til den underliggende eiendomsretten i forbindelse med 
at kirken blir skilt ut fra staten som foreslått»(s. 58) og at OVF blir overført 
Kirkemøtet som en del av egenkapitalen. 
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Pkt 9.4.2 SJMR mener det er en inkonsekvens i vurderingen av Sjømannskirken og 

kirken på Svalbard. Om Sjømannskirken sier departementet: «Departementet 
mener dette tilsier at tilskuddet til Sjømannskirken fortsatt bør forvaltes av 
departementet» (s. 54). Om Svalbardkirken sier departementet: 
«Departementet antar at bevilgningen over Svalbardbudsjettet, som i tilfelle 
vil bli omgjort til et tilskudd, bør ha Kirkemøtet som mottaker, slik som for 
statens øvrige tilskudd til Den norske kirke». (Pkt 9.9) Sjømannskirken er en 
del av Den norske kirke med biskopen i Bjørgvin som tilsynsmann. For 
Svalbardkirken gjelder ikke kirkeloven. Likevel foreslår departementet at det 
bør forvalte tilskuddet til Sjømannskirken, men ikke tilskuddet til 
Svalbardkirken. SJMR ber derfor om at tilskuddet til både Sjømannskirken og 
Svalbardkirken blir forvaltet av Kirkemøtet. 

 
Pkt 9.4.3 Når det gjelder vilkår for bruken av det påtenkte rammetilskuddet, støtter 

SJMR departementets presisering av at rammetilskudd ikke skal kunne 
brukes til å avlaste kommunenes økonomiske forpliktelser etter § 15. 

 
Pkt 10.1 SJMR støtter forslaget om at det må være et rapporteringsansvar knyttet til 

tilskudd fra staten. Kravet om rapporteringsansvar må stå i forhold til 
rammetilskuddet hvert enkelt sokn får. Videre forventer SJMR at staten følger 
opp sine forpliktelser når det gjelder finansieringen av 
trosopplæringsreformen.   

 
Pkt 11.4 Utkastet til § 25 sier at for regnskapet til Kirkemøtet gjelder regnskapsloven 

og bokføringsloven. SJMR mener dette må danne grunnlag også for soknet 
slik at en får en felles regnskapsførsel etter SRS. 

 
Pkt. 13   SJMR ønsker at Kirkemøtet skal videreføre medlemskapet i SPK som 

eksisterer og forsøke å få dette til å bli en permanent ordning. 
 
Pkt 14.1   SJMR støtter forslaget om at departementet beholder myndigheten når det 

gjelder å følge opp § 15 i forhold til kommunene. 
  
Pkt 16.4 Kompensasjonsordningen for merverdiavgift har til formål å stimulere til 

frivillig arbeid. Slik har det også fungert i den ordningen som nå gjelder 
kirkelige fellesråd. I det store bildet synes kompensasjonsordningen å utgjøre 
et lite beløp. Men for det enkelte sokn med relativt små midler til disposisjon, 
kan dette være viktige «småbeløp» som også kan stimulere det frivillige 
arbeid. SJMR mener derfor at kompensasjonsordningen som i dag gjelder 
kirkelige fellesråd og menighetsråd må videreføres. 
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Pkt 17.3  SJMR mener departementet bør arbeide for at Den norske kirke kan komme 

inn under de generelle kravene i skattelovens § 6-50 for derved å kunne få 
fortsette med skattefradrag for gaver til Den norske kirke generelt og for det 
enkelte sokn spesielt. 

 
 
 
 
Stavanger 30.10.2014 
 
For St. Johannes menighetsråd 
 
Atle S. Johansen        Signe Wolden 
Menighetsrådsleder       Daglig leder 
 
Sign.          Sign. 
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