
SÆRUTSKRIFT AV SAK 65/2014 BEHANDLET I VARTEIG MENIGHETSRÅD 28.10.2014. 

 

Sak 65/14 – Høringsnotat vedr. «Staten og Den norske kirke – et tydelig 

skille». 

 

Utarbeidet notat fra Arne Leon Risholm og KA, sammendrag av Kulturdepartementets 

høringsuttalelse samt et forslag til høringsuttalelse ligger ved. 

Vedtak: Høringsuttalelse fra Varteig menighetsråd. 

Varteig menighetsråd har behandlet høringsuttalelsen i sitt møte 28.10.2014. MR ønsker å påpeke 

den korte fristen som er gitt i denne høringen. Dette gjør det vanskelig for menighetsrådene å 

gjennomføre en god saksbehandling i en så viktig sak.  

Menighetsrådet støtter forslaget om å opprette Den norske kirke som eget rettssubjekt, med 

kirkemøtet som utøvende organ med arbeidsgiver- og økonomiansvar, men forslår at det nasjonale 

rettssubjektet får et annet navn for å unngå forveksling med soknene.  

 

MR ønsker å sikre soknene og foreslår endring i andre og tredje ledd i  § 2: «Soknene med lokale 

organer og «XXXX» med sentrale og regionale organer utgjør til sammen Den norske kirke. Det 

enkelte sokn så vel som «XXXX» har selv rettigheter og forpliktelser, er part i avtale med private og 

offentlige myndigheter og har partsstilling overfor domstol og andre myndigheter.» 

 

Det er viktig at soknene beholder sin selvstendighet og sine rettigheter. I den forbindelse ønsker vi 

at det tas inn et nytt ledd i § 2: «Hvert sokn skal være betjent av prest i et omfang som sikrer 

soknets medlemmer mulighet for regelmessig gudstjenestefeiring, tilgang til kirkelige handlinger og 

nødvendig samordning med soknets virksomhet.» 

MR foreslår også et nytt tredje ledd i § 34: «Soknets organer har rett til medvirkning ved tilsetting av 

prest i eget sokn.» 

 

Menighetsrådet ser også at dette forslaget medfører at statens overføringer til kirken i framtiden vil 

bli et rammetilskudd som forvaltes av kirkemøtet. Innføring av rammetilskudd gir etter vår mening 

ikke tilstrekkelig sikkerhet for at blant annet trosopplæringsreformen kan videreføres i sin 

nåværende form. I § 22 står det bare at staten kan gi tilskudd til andre kirkelige formål utover 

tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet regionalt og nasjonalt, ikke noen forpliktelse. 

Trosopplæringsreformen foregår lokalt og vil da lett falle utenfor. Menighetsrådet ser også risikoen 

for at dette kan føre til at overføringen på sikt blir lavere enn dagens nivå, og at det kan bli krevende 

for kirken å sette de ulike kirkelige formål og bispedømmer opp mot hverandre. MR foreslår at 

følgende kommer inn i § 22:  



Statens økonomiske ansvar. 

Staten utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra Kirkemøtet: 

a) En landsdekkende prestetjeneste 

b) En landsdekkende trosopplæring 

c) Utgifter til bispetjenesten, regionale og sentrale kirkelige organer 

d) Utgifter til døvemenigheter og samisk kirkeliv 

 

Kirkemøtets budsjettforslag skal også omfatte statlige bidrag til diakoni, kirkelig undervisning og 

kirkemusikk i soknene, kirkevalg og andre lokale, regionale og nasjonale kirkelig formål. 

 

Når det gjelder merverdiavgiftskompensasjon, forventer vi at de reglene som i dag gjelder for 

menighetsråd, fortsetter, da konsekvensen for enkelte menighetsråd, kan bli ganske stor. 

 

Vedrørende pensjon forutsetter vi at staten fullt ut garanterer dekning av alle fremtidige utgifter 

knyttet til reguleringskostnader og andre ikke forsikringsbare ytelser for tilsatte på grunnlag av tiden 

de har vært ansatt i staten. Det er også en forutsetning at man forplikter seg til å opptre innenfor 

rammen av det som er nivået ellers i offentlig sektor. 

 

Varteig menighetsråd er bekymret for at det foreslåtte delegasjonsreglement vil ødelegge for 

muligheten til å prøve ut alternative måter å organisere kirken på lokalt.  

Generelt sett er det viktig at man bestreber seg på mest mulig lik behandling av ansatte i Den norske 

kirke. I den forbindelse ønsker vi ikke at det skal opprettes et nytt klageorgan for ansatte vedr. 

disiplinærsaker som overføres fra staten. Her bør man følge andre offentlige etater. 

 

Varteig menighetsråd støtter også forslaget om at presters, prosters og biskopers selvstendige 

ansvar og tjeneste videreføres som i dag.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 


