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BETEGNELSEN ”DEN NORSKE KIRKE”  må beholdes på folkekirken som lokalmenighet.   Det 
nye sentrale organ må ha et annet navn for eksempel ”Kirkemøtet”. De to må ikke ha 
felles betegnelse. 
 
SOKNET. 
SOKNET må fortsatt være den grunnleggende enhet med sin selvstendighet. Det må skilles 
tydelig mellom det lokale rettssubjekt, soknet, og det nye sentrale rettssubjekt. 
Departementets forslag kan svekke soknets relative selvstendighet til fordel for sentrale 
og regionale organers mandat. 
Hvert sokn skal betjenes av prest.  Dette bør tydeliggjøres og tas inn i loven. Da forpliktes 
staten til fortsatt å finansiere en landsomfattende prestetjeneste. 
Soknet forsetter med sin selvstendige økonomi og er arbeidsgiver for sine ansatte. 
 
PRESTETJENESTENS UAVHENGIGHET. 
Presters uavhengighet i tjenesten, med bakgrunn i ordinasjonens forpliktelser og 
forutsetninger, må lovfestes slik det er foreslått å tas inn i kirkeloven med & 34  
”All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i samsvar med 
ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser” 
Prester må ha selvstendig faglig ansvar for, og være uavhengig, i sin forkynnelse, 
undervisning, sjelesorg og sakramentsforvaltning. 
Prester må kunne utøve tjenesten i tråd med ordinasjonen. 
 
ØKONOMI.  
Staten må fortsatt finansiere Den norske kirke via rammebevilgninger til ”Kirkemøtet”.  I & 
22 må det gjøres tydelig at staten er forpliktet til å gi tilskudd til kirkelige formål ut over 
prestetjenesten og kirkens virksomhet regionalt og sentralt.  Det innebærer bl.a. en 
forpliktelse til å gi tilskudd til Trosopplæring og lignende. Slik & 22 er utformet i forslaget 
kan det åpne for mindre bevilgninger til kirkelige formål. 
Det lokale sokn må ikke bli salderingspost i forhold til kirken sentralt. Ansvar som soknet 
har må følges opp med bevilgninger.  
 Det må skilles tydelig mellom rammen til tilskudd til trosopplæring, undervisning m.v. til 
lokalkirken og hva som går til sentral og regionalkirkelige organ. 
Regnskapsrutiner bør innføres i alle ledd etter samme prinsipper. Det letter den totale 
oversikt over kirkens økonomi. 
 
OPPLYSNINGSVESENETS FOND. 
I høringsnotatet blir det skrevet at ”Dersom fondet gir stadig større avkastning og det er 
grunnlag for å øke fondets finansielle tilskudd til kirken, kan dette være et moment for 
avkorting i statens tilskudd til kirken” 
Fondets formål er styrke kirkelig virksomhet og må ikke komme inn som en del av statens 
økonomi til kirken, men entydig gå til kirkelige formål lokalt. 
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