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Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 

Høringsuttalelse fra menighetsrådet i Strømmen og Skjetten sokn , 

Nedre Romerike prosti. 

Strømmen/Skjetten menighet er en folkekirke i ordets rette forstand, og har en viktig plass i 

lokalmiljøet. I den ene delen av bygda holder kirken til i et kirkebygg som i sin tid ble bygget på 

dugnad av arbeidere ved den lokale industrien, i den andre delen har den de siste 30 årene holdt til i 

et ‘midlertidig’ lokale sammen med ulike lag og foreninger. Kirken opplever stor oppslutning ved 

høytidsfeiringer og at medlemmene velger kirken som en naturlig ramme rundt egne merkedager. 

Kirken har også sin faste plass ved lokale arrangementer som tenning av juletreet, Sagelvafestivalen 

og 17. maifeiringen. Det er et godt samarbeid med skole, institusjoner og foreninger. Kirken legger 

vekt på å være tilstede, men det skal ikke være et påtrengende nærvær. 

Med bakgrunn i dette har vi følgende kommentarer til høringsnotatet om ‘staten og Den norske 

kirke’.  

Styring og demokrati 

Vil demokratiet i den nye kirken vil bli ivaretatt på en god nok måte? 

Hvis den nye kirken forutsetter at det enkelte medlem skal kunne påvirke ved å engasjere seg aktivt, 

vil nok det være fjernt for mange av dem som bruker kirken og vi er redd det i ytterste konsekvens 

kan føre til fremmedgjøring. Som statskirke har kirken vært styrt av gjeldende politiske system som 

måtte ta hensyn til mangfoldet i medlemsmassen og vært en pådriver for at kirken skulle tilpasse seg 

samfunnsutviklingen. 

Kirkemøtet skal ifølge høringsnotatet gis mye makt, men vår erfaring fra kirkelige valg viser at få 

medlemmer velger å stemme og at representasjon i kirkemøtet både kan være tilfeldig og styrt av et 

fåtall som posisjonerer seg. Vi stiller derfor spørsmål ved om kirkemøtet er demokratisk nok.  

Kirken som et eget rettssubjekt.  

Hva skal være kirkens status? Fra å være ‘offentlig sektor’, med de fordeler det har, vil det så vidt vi 

kan forstå bli etablert som en ‘privat stiftelse’. Er det helt uproblematisk?  

Prestens ansettelsesforhold. 

Vi stiller spørsmål ved om den nye kirken vil kunne håndtere utfordringene knyttet til rekruttering til 

prestetjeneste, når attraktive faktorer som følger det å være ansatt i offentlig sektor bortfaller. 

Rekruttering er allerede en utfordring. 

Det er kirkelig tradisjon at prestene er underordnet en biskop, både teologisk og administrativt. 

Samtidig har prestene en svært uavhengig stilling. Å skulle dele et ledelsesansvar i et administrativt 

og et teologisk, vil være i strid med kirkelig tradisjon og bibelsk forkynnelse, og samtidig utfordre 

prestenes uavhengige stilling. 



Avslutningsvis 

Høringsuttalelsen mangler et skjema som veileder for menighetsrådene i arbeidet med å komme 

med en uttalelse. Uten dette har det vært vanskelig å vite hva man egentlig ønsker at 

menighetsrådet skal si noe om. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i vår situasjon som folkekirke på 

nedre Romerike og hvilke utfordringer vi ser for vår menighet.  

 


