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Høringsuttalelse fra Talvik menighetsråd: 

 

Staten og den norske kirke – et tydelig skille 
 

Innledning  

 

Talvik menighetsråd synes høringsnotatet virker gjennomarbeidet og er et omfattende og grundig 

fundament å bygge videre på. 

   

Vi støtter forslaget om at prestetjenesten og virksomheten knyttet til de sentrale og regionale 

kirkelige råd utskilles fra staten og ikke lenger forstås som statlig virksomhet, slik også 

Stortingsforliket legger opp til. 

 

 

Det nasjonale rettssubjekt  

 

Det er grunnleggende at Den norske kirke også får rettslig handleevne på sentralt nivå. Etter vårt syn 

bør dette rettssubjektet benevnes ”Kirkemøtet”.  

 

 

Soknets oppgaver og ansvar 

Vi er helt enige i departementets forslag om å videreføre den rettslige selvstendighet soknene har i 

dagens kirkelige lovgivning.  

 

 

Soknets rettigheter 

Vi er glade for at høringsnotatet foreslår en ny bestemmelse i kirkeloven som sikrer soknet rett til å 

bli betjent av prest. Vi ønsker også at det presiseres i lovverket at soknets organer har rett til 

medvirkning ved tilsetting av prest i eget sokn. 

 

 

Klageorgan 

Vi støtter etableringen av et klageorgan, men det bør drøftes nærmere hva som skal tillegges dette 

organet.  
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Trosopplæring 
 

Forslaget om innføring av et generelt rammetilskudd er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig sikring 

av dagens tilskudd til trosopplæringsformål. Trosopplærings-reformen innebærer at staten har påtatt 

seg å understøtte en sentral kirkelig oppgave, og dette bør omtales på en mer forpliktende måte i § 22.  

 

 

Organisatorisk todeling av Den norske kirke 

 

Vi mener det er et viktig anliggende at hele den norske kirke kan forholde seg til ett felles 

økonomiregelverk og felles regnskapsprinsipper.  Felles økonomiregelverk og regnskapsprinsipper 

legger til rette for å vurdere hele DNK’s økonomi i en totalsammenheng, og samtidig muligheter for 

mer effektive og rasjonelle økonomi- og rapporteringsrutiner for DNK samlet sett. Felles anskaffelser 

av regnskapsprogrammer og rådgivning vil også bli lettere med et felles økonomiregelverk.  

 

 

Svalbard kirke 

Vi ser med glede på at Svalbard kirke fortsatt ligger med statlig finansiering. Det bør også vurderes 

tilsvarende for Den norske kirke i utlandet. 
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