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Høringssvar «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» 
 

Sunde menighetsråd takker for muligheten til å uttale seg om høringsnotatet og har i møte 28.10.2014 sak 72/14 

drøftet og vedtatt vedlagte uttalelse: 

 

Høringsnotatet fra fra Kulturdep. er spennende og inneholder mye bra. Det er likevel to viktige spørsmål vi mener 

høringsnotatet ikke gir gode svar på: 

 

1) Forslaget legger ikke godt nok grunnlag for en neste fase der en bedre og enklere organisering av kirke 

skal komme. 

 

2) Forslaget bidrar ikke til å bekrefte lokalkirkelig selvstendighet og å redusere utfordringene i den 

organisatoriske todelingen av Den norske kirke? 

 

Dette og en del andre forhold utdyper vi videre i høringsuttalelsen vår: 

 

 

Et tydelig skille? 
Vi oppfatter ikke forslaget å være et "tydelig skille" mellom Staten og Den norske kirke (Dnk). Etter vår 

oppfatning flyttes statsdelen av Dnk ut av staten, men staten beholder sterke grep om mye. Dette gjelder styring, 

godkjenningsordninger, og forhold rundt finansiering/økonomi. 

 

Menigheten som det sentrale organ i Den norske kirke 

Menighetsrådet (MR) i Sunde savner et tydeligere fokus på menigheten, hvor det egentlige arbeidet i Dnk foregår; 

her samles de kristne til tilbedelse og fellesskap, her er det opplæringen av alle døpte skjer, og det er menigheten 

som sammen med misjonsorganisasjoner sender ut misjonærer. 

 

Alle andre organ i Dnk har menigheten for øye, og har sånn sett støttefunksjoner for menigheten.  

MR i Sunde ønsker derfor at menigheten skal ha avgjørende medvirkning i alle ansettelsessaker.  

 

Dette ønsker vi inn i § 9, som omhandler menighetsrådets oppgaver. 

 

Menighetsrådet skal delta ved avgjørelser ved tilsetting i kirkelige stillinger i egen menighet etter de 

regler som gjelder til enhver tid. 



Ledelsen av Dnk 
MR i Sunde menighet skulle gjerne sett at det samtidig med utskillingen av Dnk fra staten, også ble arbeidet for å 

få én arbeidsgiverlinje for alle ansatte i Dnk’s menigheter. Dette vil bli ryddigere og medføre til at unødvendige 

konflikter kan unngås. 

 

At det skal opprettes et nasjonalt rettssubjekt som kun omfatter deler av Dnk, opprettholder dagens todeling av de 

ansatte i menighetene, og er uheldig for organiseringen av arbeidet i menigheten. Før det drøftes hva slags 

myndighet biskopene og prostene skal ha etter skillet mellom stat og kirke, bør en løsning der alle ansatte i 

menigheten har samme leder/mellomleder, vurderes.  

 

Det er naturlig at det er MR som har visjoner for menigheten som rådet styrer, og at det er MR som legger opp 

strategier og setter opp mål for menigheten – slik det er i dag. Da er det også naturlig at MR ikke bare høres, men 

deltar i avgjørelsene som tas i alle ansettelsessaker, enten det gjelder ansettelser av prester eller andre. 

Fellesrådet/Bispedømmeråd kan fortsatt ivareta arbeidstakers rettigheter, og sørge for at arbeidstaker får lønn, 

pensjon, ferie, oppfølging, beskyttelse m.m.  

 

Vi mener at det er unødvendig å lovfeste prostetjenesten. Høringsforslaget sier ingen ting om hvordan Dnk skal 

organiseres på nivåene nasjonalt, regionalt og lokalt. Det vil antakeligvis skje store endringer på fylke-

/kommunenivå i Norge. Dette i tillegg til én arbeidsgiverlinje vil gjøre det unaturlig å holde på dagens 

organisering av Dnk når stat og kirke skal skille lag. 

 

Et overordnet formål i Dnk er ”å vekke og nære det kristelige liv”. Dette overordnede formålet bør gjelde alle 

organisasjonsledd i Dnk. Det bør derfor tas inn i § 14 som omhandler Fellesrådets oppgaver. 

 

 Fellesrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det 

kristelige liv i kommunen.  

 

 

Klagenemnd 
Biskopen skal føre tilsyn med hele bispedømmets kirkelige virksomhet. Dette må innebære at han har 

tilsynsansvar for alle kirkelige ansatte i sitt bispedømme. Ikke bare de som i dagens praksis er vigslede. Dette må 

gjenspeiles i § 27 Den norske kirkes klagenemnd. 

 

Det vil være naturlig å ha en felles klagenemnd for alle ansatte. Det er altså ikke nødvendig å opprette en ny 

klagenemnd for dem som får et nytt ansettelsesforhold etter skillet Stat/Kirke. 

 

 

Trosopplæringen 
Høringsutkastet er vagt når det gjelder Trosopplæring. Det er viktig med forpliktende signaler om at dette viktige 

arbeidet sikres ved et skille mellom Staten og Dnk. Vi foreslår at dette understrekes i  

§ 22 Statens økonomiske ansvar. 

 

”Etter budsjettsøknad fra Kirkemøtet gir staten tilskudd til prestetjenesten, trosopplæringen og kirkens 

virksomhet regionalt og nasjonalt.” 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 Nils B. Sørenes Helge Brunstad 

 MR-leder Daglig leder 
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