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Høring om Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. Høringssvar 
fra Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop 

Vi takker for muligheten til å gi våre synspunkt på denne saken som vi anser som et 
viktig steg i arbeidet på vei til en fri folkekirke forankret i Grunnloven. 

Innledningsvis vil vi uttrykke vår tilfredshet med at departementet ved sine forslag til 
endringer i Kirkeloven legger stor vekt på at kirkens egne organer skal ha avgjørende 
myndighet i indre anliggender. Derfor er det naturlig å oppfatte enkelte deler av 
høringsnotatet som midlertidige endringer som det i neste omgang blir opp til kirkelige 
organer å ta videre. 

Tunsberg bispedømmeråd vil i det følgende peke på noen utfordringer og forslag til 
endringer. 

Vedr. § 2. Rettslig handleevne og kirkelig inndeling. 
Vi vil her slutte oss til Kirkerådets synspunkt på at det her kan se ut som om det i 
forslaget til endring av § 2 står i motsetning til første setning som ikke er endret. Den 
norske kirke består jo av sokn, (fellesråd), prosti, bispedømmer og sentrale organ som 
kirkerådet og kirkemøtet. Og meningen er vel at alle disse organene/delene vil :fa 
«rettigheter og forpliktelser .... ». Her mener vi det er behov for å se på om den 
formuleringen som er brukt er dekkende. 
Vi synes det er positivt at kirkelig betjening av sokn, prosti og bispedømme lovfestes. 

Med henyn til «endringer i den kirkelig inndeling og navn på kirke, sokn, prosti og 
bispedømme», mener vi dette bør overføres til Kirkemøtet. De kan så på delegasjon gi 
avgjørelsesmyndigheten videre til bispedømmerådene. 

Vedr.§ 22 Statens økonomiske ansvar. 
Vi slutter oss til forslaget om at kirken ved kirkemøtet skal få et selvstendig ansvar for 
sin økonomi. 
I høringsnotatet uttrykker departementet at kirken i dag neppe har den kapasiteten og 
kompetansen som trengs for å gjennomføre reformen. Departementet sier også at ikt
anskaffelser er helt nødvendig. 
Tunsberg bispedømmeråd mener at når departementet sier at «det ved en utskilling og 
organisering av de kirkelige virksomhetene i en økonomisk og organisatorisk enhet, vil 
foreligge et potensiale for besparelser og kostnadseffektivisering, for eksempel gjennom 
en ny oppgave- og arbeidsdeling mellom bispedømmerådene og mellom Kirkerådet og 
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bispedømmerådene», må departementet også ta høyde for at det vil medføre betydelige 
investeringer i forkant for å legge til rette for denne omfordelingen/omstillingen. 
Da er det ikke tilstrekkelig å si at Den norske kirke kan løse dette ved å låne midler fra 
Opplysningsvesenets fond. 

Vedr. § 25 Kirkerådet 
I denne paragrafen i kirkeloven er setningen: «Alle bispedømmeråd skal være 
representert i rådet» foreslått strøket. 
Tunsberg bispedømmeråd mener at denne setningen fortsatt må være med. Det er viktig 
at det øverste rådet i en landsdekkende kirke består av representanter fra hele landet. 

Vedr. § 27 Den norske kirkes klagenemd 
En klagenemd som den er skissert i forslaget fra departementet, får karakter av en 
«avgjørelses-nemd» som får det endelige ordet i saker som klages inn for denne nemda. 
Slik det er formulert må en gå videre i det norske rettssystem (f.eks. til arbeidsretten) 
dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ikke er enige i den avgjørelsen som fattes i 
klagenemda. 
Tunsberg bispedømmeråd mener at det er viktig at Kirkemøtet/Kirkerådet tas med på 
råd i den endelige utformingen av denne paragrafen. 

Vedr.§ 34 Tjenesteordning 
Vi er enige i at det tas inn en setning som ivaretar de som utøver prestetjenesten og 
deres rettigheter og forpliktelser. Men Den norske kirke har også tre andre profesjoner 
som er vigslet; diakoner, kateketer og kantorer. Om de ikke tas inn i kirkeloven i denne 
omgang, bør de i alle fall tas inn i neste omgang. Disse medarbeiderne har også 
tjenesteordninger knyttet til sine stillinger. 
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