
Høring Staten og Den norske kirke  fra Vardåsen 

menighetsråd i Asker 

 

Uttalelse fra Vardåsen menighetsråd med utgangspunkt i Høringsnotat fra 2. sept. 2014: Staten og 

Den norske kirke – et tydelig skille.. 

Menighetsrådet gir uttrykk for støtte til arbeidet med å tydeliggjøre endringen i relasjonen mellom 

stat og kirke med utgangspunkt i Kirkeforliket fra mai 2012. Målet om et tydelig skille mellom kirke 

og stat kommer tydelig fram. Høringens forslag til forvaltningsreform støttes av menighetsrådet. 

Menighetsrådet vil særlig understreke viktigheten av følgende forhold: 

1) Den norske kirke bør være et eget rettssubjekt slik høringsdokumentet foreslår. Overføring 

av myndighet fra departementet til dette nye rettssubjektet bør skje som foreslått.  

2) En viktig forutsetning i det videre arbeidet med forvaltningsreformen er at soknet 

opprettholdes som den grunnleggende enhet i kirken med et selvstendig ansvar og 

myndighetsområde på lokalt plan. Det er positivt at dette er tydelig uttrykt i 

høringsdokumentet.  

3) Det er viktig at prestetjenesten ivaretas og at hvert sokn sikres en prest for å understreke at 

Den norske kirke skal være en landsdekkende folkekirke. Menighetsrådet støtter forslaget 

om at dette nedfelles i lovs form. Opprettholdelse av statlig finansiering av prestetjenesten 

og de sentrale og regionale kirkelige råd er en naturlig konsekvens av dette og sikrer 

forutsigbarhet for den kirkelige virksomhet. Menighetsrådets medvirkning i utlysning og 

tilsetting av prester bør videreføres. 

4) Menighetsrådet støtter også forslaget om at prestetjenestens særpreg og faglige 

uavhengighet skal ivaretas ved at dette nedfelles i Kirkeloven. Det ligger i prestetjenestens 

karakter at den ikke kan styres og overprøves av andre organer, jfr. ordinasjonsløftet. Også 

biskopen bør ha et eget myndighetsområde i forhold til prestetjenesten og beholde sin 

selvstendighet i forhold til Kirkemøtet/Kirkerådet. 

5) En forutsigbar kirkelig økonomi ivaretas av at både staten og kommunene i fremtiden skal 

være finansieringskilder for kirkelig virksomhet. Et statlig rammetilskudd som forvaltes av 

Kirkemøtet/Kirkerådet er et godt forslag. Menighetsrådet ønsker videreføring av nåværende 

finansieringsordning, og ønsker ikke videre utredning om medlemsavgift i kirken. Dagens 

tilskuddsordning med øremerket statlig finansiering av trosopplæring bør videreføres. 

6) Fremtidig organisering av prestetjenesten, herunder spørsmålet om arbeidsgiveransvaret, 

utredes videre av kirkelige organer. I dette arbeidet er det viktig at de ansattes 

medbestemmelsesrett blir ivaretatt. Det er også viktig at gjeldende avtaler og ordninger for 

prestene ivaretas og videreføres. 

7) Menighetsrådet støtter forslaget om at det opprettes en Klagenemnd i Den norske kirke. 

Forslagene i høringen ivaretar det beste i de ordninger som så langt har vært gjeldende i kirken. En 

videreføring av dette ved å gi departementets funksjoner og myndighet til Den norske kirke ved 

Kirkemøtet/Kirkerådet vil være med på å gi nødvendig tid til å føre videre arbeidet med ytterligere 



endringer i organiseringen av Den norske kirke. Det er viktig at forslag om vesentlige endringer i 

organisering av kirken gis god tid til drøfting på alle nivå i kirken.  
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