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Høringsnotatet Staten og Den norske kirke – et tydelig 

skille. 
 

Levert fra Tangen menighet, Drammen prosti. 
Behandlet i menighetsrådsmøte 23.10.14. 
 

Tangen menighetsråd slutter seg til at det blir etablert et nytt, nasjonalt rettssubjekt for Den 

norske kirken, representert ved Kirkemøtet 

 

Til § 15 i Kirkeloven (jf høringens pkt 7.6 fjerde avsnitt om kommunenes ansvar): 

Som menighet i Drammen prosti, erfarer vi usikkerhet på grunn av ulik prioritering av kirken 

fra skiftende rådmenn og bystyrer. Dette gir en uforutsigbarhet i finansiering av prostiet. 

Det oppleves også at det fra bispedømmet og fellesrådet, ikke tas nødvendige hensyn til endret 

befolkningsutvikling i de ulike soknene i prostiet. 

Et system hvor sammenheng mellom økonomi/bemanning og kirkemedlemmer var mer avklart, 

ville gjøre hverdagen mindre konfliktfull/utfordrende. 

 

Når staten overfører flere oppgaver til kommunene og det ikke gis øremerkede midler til 

kirkene, eller andre bindene retningslinjer, vil den lokale kirke i Norge fortsatt være veldig ulikt 

stilt økonomisk. § 15 i Kirkeloven endres ikke, så den enkelte kommune avgjør i stor grad 

hvordan rammetildelingene fra stat via kommune til prosti og sokn, fordeles. 

 

Til §9 i Kirkeloven om menighetsrådets oppgaver og § 30 om møte- og stemmeplikt (jf 

høringens pkt 9 om rammetilskudd) 

De nye ordningene vil legge større ansvar på /kreve mer av både menighetsrådsmedlemmer og 

bispedømmerådsmedlemmer. Skal disse valgte medlemmene gjøre jobben sin, må det bevilges 

”tapt arbeidsfortjeneste”, slik at de kan ta seg fri fra arbeid for å sette seg inn i den stadig 

økende saksmengden. Det er ikke nok med bare å få fri på møtedagene for 

bispedømmerådsmedlemmene. Det må settes av tid i før møtene og ikke minst tid til 

forberedelser før kirkemøtet. 

Det forventes stadig oftere at menighetsrådsledere kan møte på dagtid i ulike komiteer og 

møter. Vi må ikke ha en praksis som gjør at det bare er pensjonister som kan være ledere av 

menighetsråd eller medlemmer av bispedømmeråd. 
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Momentet om antall lønnede stillinger og eventuelt tilskudd til tapt arbeidsfortjeneste, bør 

avklares av Kirkemøtet, da det vil ha innvirkning på rammetilskuddets størrelse. 

 

Som øverste valgte kirkelige organ, er Kirkemøtet veldig viktig. Det blir etter skille stat/kirke 

enda flere oppgaver lagt til Kirkeråd og Kirkemøtet. Tilstrekkelig administrasjon og opplæring 

i det som i dag er departementets oppgaver, er en selvfølge, og en forutsetning for å få en 

ordning som vil fungere. Høringen sier en del om grensesnittet Kirkemøte/Kirkeråd, hvor 

Kirkerådet ser ut til bl a å ha budsjettansvar. De endrede oppgavene i Kirkerådet vil kreve flere 

ansatte - og økt rammetilskudd 

 

Til § 2 i Kirkeloven, Høringsforslagets pkt 3.3 

Begrepet «Den norske kirke» brukes her både om hele den norske kirken, alle oss, men 

samtidig forekommer begrepet i setningen ”Dnk så vel som det enkelte sokn”. Her har 

begrepet «den norske kirke» betydningen «Kirkemøtet/Kirkerådet» 

 

Det bør bestrebes klare begreper i høringsdokumentet og Kirkeloven. «Den norske kirke» må 

være en avklart definisjon på hele kirken inkludert alle dets medlemmer. 

 

At hvert sokn skal betjenes av prest og hvert prosti av prost, sier ikke noe om hvordan det skal 

betjenes. Her bør det presiseres noe om de tjenester soknet minst skal kunne motta og det 

samarbeid som forventes mellom prest og menighet. Jf Kirkelovens § 34 om prestenes 

selvstendige ansvar for sin tjeneste 

 

Trosopplæring 

Vi ønsker at det sikres en forpliktende avtale om videreføring at trosopplæringsreformen og at 

rammetildelingen følger lønnsendring og endrede forutsetninger ellers. Tilskuddet bør være en 

del av rammetilskuddet til kirkemøtet og fordeles derfra. 

 

Alle kirkelig ansatte bør ha samme arbeidsgiver. 

  

Det er en forutsetning at rammetildelingen til andre kirkelige stillinger som diakoner kateketer, 

kantorer osv, også følger samme prinsipper for lønnsvekst osv. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tangen menighetsråd 

 

 

Elise Haugland Madsen      

Menighetsrådsleder       
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