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bestemmelser

Vi viser til høringsbrev og høringsnotatet av 1. februar 2011, og oversender herved
høringsuttalelsen fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Uttalelsen følger
høringsnotatets punktvise inndeling.

1.2 Forslag om endringer i Grunnloven
Nord-Hålogaland bispedømmerådet har tatt sitt utgangspunkt i at høringsnotat fra
departementet begrenser seg til de grunnlovsendringer som nødvendig følger av
kirkeforliket (2009-2013), jfr. s. 4. Bispedømmerådet vil først og fremst kommentere
høringsnotatet på dette grunnlag. Samtidig vil vi peke at noen av de problemstillinger
som nå behandles i et kortsiktig tidsperspektiv, vil få konsekvenser for tida etter
forliksperioden. Vi vil særlig peke på noen momenter som er viktig å ta til vurdering ut
fra våre erfaringer i Nord-Hålogaland bispedømme Dette på bakgrunn av at
departementet sier at det etter utløpet av kirkeforliket kan være behov for mer
omfattende endringer i organiseringen og styringen av Den norske kirke (s.5).

I kirkeforliket av 10.4.2008 ble det pekt på behovet for å gi de kirkelige organer en
sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. Det er viktig at
demokratireformen blir gjennomført på en tilfredsstillende måte før man går videre med
mer omfattende endringer i organiseringen og styringen av Den norske kirke. Den
nåværende kirkeordning fungerer på en tilfredsstillende måte, og før man gjør endringer
bør det gis tid og rom for grundige drøftelser i alle ledd i kirken.

2. Konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnloven

2.1 Innledning og utgangspunkter
Det heter i høringsnotatet at endringene dreier seg om en forfatningsreform og ikke en
forvaltningsreform. Denne reformen innebærer ikke et skille mellom stat og kirke, men
den tydeliggjør den norske kirke som trossamfunn.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd stiller spørsmål ved hvorvidt konsekvensene som
følger av grunnlovsendringene innebærer et noe større handlingsrom enn det som
framgår av notatet. Det gjelder i forhold til hvilke oppgaver som i forliksperioden kan
overføres til kirkelige organ, og hvilke oppgaver som skal videreføres av
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kirkedepartementet fram mot 2013. Det gjelder også hvor de forvaltningsmessige
oppgavene rent lovmessig skal forankres. Handlingsrommet mener vi ligger i
polariteten mellom Den norske kirke som trossamfunn, og Den norske kirke som
fortsatt statskirke. Her spørs det hvilke hensyn man ønsker skal være mest
retningsgivende. Bispedømmerådet antar at det i denne omgangen ikke vil være mulig
og heller ikke ønskelig å gjøre større endringer i kirkeloven, men at dette må komme på
et senere stadium.

Nord-Hålogaland bispedømmes medlemmer er delt når det gjelder kirkens videre
tilknytning til staten. Enkelte medlemmer mener at en fortsatt tilknytning til staten vil
sikre at staten i fremtiden blir en bidragsyter som er forpliktet, rettslig og økonomisk i
forhold til Dnk. Andre legger vekt på hensynet til at kirken skal fremstå tydelig i sin
lære og forkynnelse. De mener at dette hensynet taler for at kirken skal fremstå som et
eget trossamfunn der trosfriheten setter grenser i forhold til staten. Dette hensynet peker
mot at kirken bør være et eget rettsubjekt og fremstå selvstendig i forhold til staten.

2.2 Grunnloven § 2
Kirkens bekjennelsesgrunnlag er forankret i Kong Chnistian V's Norske Lov fra 1687.
§ 2 i Grunnloven om kirkens læregrunnlag har i følge høringsnotatet ingen rettslig
betydning. Det samme gjelder oppdragerplikten i lovens andre ledd, jfr. s.7.8. Forslaget
til ny § 16 med henvisning til Dnk som en "evangelisk luthersk kirke" mener vi på sikt
ikke er tilstrekkelig som forankring av kirkens læregrunnlag.
Kirkens læregrunnlag bør på sikt diskuteres av Kirkemøtet og det bør i avklares hvilke
formkrav og forpliktelser som skal gjelde i kirken. Dette  i  forhold til kirkens målsetting
om å være en åpen og inkluderende folkekirke.

2.4 Grunnloven §§ 21 og 22
Forslagene til endringer i Grunnloven §§ 21 og 22 innebærer at framtidige biskoper og
proster ikke vil bli utnevnt som embetsmenn. Det legges til grunn at allerede utnevnte
biskoper og proster skal beholde status som embetsmenn.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener at biskoper bør tilsettes av Kirkerådet som
sentralkirkelig organ. Proster bør tilsettes av bispedømmerådet.

2.5 Grunnloven § 16
I følge høringsnotatet innebærer endringene i § 16 en avvikling av Kongens særskilte
kirkestyre. Det kirkelige statsråd opphører, i følge forliket fordi biskoper og proster ikke
lenger skal utnevnes i statsråd. Høringsnotatet sier samtidig at regjeringen vil ha en
alminnelig myndighet i kirkesaker i kraft av § 3.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd legger til grunn at den nye § 16 innledes med
bestemmelsen om religionsfrihet. Hensynet til religionsfrihet kommer derved i et
spenningsforhold til regjeringens styringsrett ut fra § 3. Når kirkelig statsråd, og de
konfesjonsbindinger som påligger kirkelig statsråd opphører, fremtrer kongens
kirkestyre mer sekulært. Når man står igjen med én kirkestatsråd som er
konfesjonsbundet er både den konfesjonelle og demokratiske legitimiteten svekket. Det
oppstår et demokratisk underskudd i departementets behandling av kirkesaker.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener på den bakgrunn at det i størst mulig grad bør
legges til rette for at de kirkelige organene får overta de funksjoner og det
myndighetsområde som nå blir forvaltet av kongen i statsråd.
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På bakgrunn av dette bør myndigheten til å vedta tjenesteordninger for biskoper, proster
og menighetsprester, samt liturgimyndigheten overdras til kirkelige organ og hjemles
direkte i kirkeloven. Det samme gjelder retten til å fremme saker for lærenemda.
Utsagnet på s. 6 i høringsnotatet om nødvendigheten av å gå skrittvis frem for å sikre at
endringer i statskirkeordningen bidrar til å opprettholde Dnk som en åpen, inkluderende
og demokratisk folkekirke kan tolkes som manglende tillit til at Kirkemøtet etter
demokratireformen har den nødvendige legitimitet på bakgrunn av kirkelige valg. De
erfaringer som så langt er gjort i demokratireformen tilsier at man i forliksperioden kan
overføre den myndighet som tidligere tilfalt kongen til Kirkemøtet. Kirkeloven bør
endres slik at den eksplisitt uttrykker dette når § 16 endres.

Det fremgår av høringsnotatet at også tjenesteordningene for kateketer, diakoner og
kantorer i dag er fastsatt bl.a. med hjemmel i Grunnloven § 16, Jfr.s.16. På sikt bør
Kirkemøtet drøfte hvorvidt det er hensiktsmessig at også disse tjenestegruppene ansettes
av bispedømmerådet på linje med prostene og prestene. Nord-Hålogaland
bispedømmeråd er opptatt av å styrke og videreføre disse yrkesgruppenes faglige
standard og kompetanse Ikke minst på pga de behov som fremkommer gjennom
trosopplæringsreformen, ny plan for diakoni, samt gudstjenestereformen.

2.6 Grunnloven §§ 12 og 27
Det framgår av høringsnotatet at departementet knytter endringen i § 16, samt
opphevelsen av §§ 12 og 27 primært til utnevningen av proster og biskoper.
Departementet forutsetter at departementet fortsatt vil behandle saker med læremessige
og implikasjoner og at departementet fortsatt vil behandle en rekke ulike kirkesaker.
Den kirkelige legitimiteten knyttes til det forhold at statsråden vil være medlem av Dnk
sammen med de ansatte i kirkeavdelingen.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vil anføre at legitimiteten til å behandle saker med
læremessige implikasjoner i sin helhet bør overføres til Kirkemøtet samtidig som
grunnlovsendringene inntrer. Dette bør arbeides frem en tydelig rollefordeling og et
tydelig ansvarsfordeling mellom kirkens organer og departementet.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd forutsetter at departementet i framtiden vil spille en
rolle i forhold til at staten vil understøtte Dnk økonomisk. Bispedømmet får i dag
overført midler direkte fra departementet bl.a. til lønn og trosopplæring. Erfaringer
tilsier at denne modellen med direkte bevilgninger til bispedømmets virksomhet bør
utvikles og videreføres i perioden etter at grunnlovsendringene er vedtatt.

2.7 Særlig om Stortingets rolle i kirkestyret.
Det heter i høringsnotatet at Stortinget etter gjeldende rett ikke kan instruere Kongen i
indrekirkelige enkeltsaker. Departementet antar at prinsippet om religionsfrihet i ny
§ 16 vil sette den nødvendige skranke mot inngripende lovgivning om indrekirkelige
forhold. Samtidig mener departementet at Stortinget som lovgiver kan gå lenger i å
regulere Dnk enn andre tros- og livssynssamfunn.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener det vil  være  nødvendig å gjennomdrate dette
grensesnittet grundig ut fra prinsippet om trosfrihet og også prinsippet om
likebehandling mellom Dnk og andre tros- og livssynssamfunn. Denne drøftingen bør
skje etter at Stålsettutvalget har lagt fram sin innstilling om statens framtidige
religionspolitikk.

Stortinget skal gi en rammelov. Stortinget er ikke konfesjonsbundet. Det er viktig at den
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rammeloven Stortinget vedtar er av en slik art at den sikrer kirken mulighet til å være et
trossamfunn, og at det ikke legges betingelser som strider mot religionsfriheten. Det er
viktig at det blir tydelig hvilke forpliktelser og betingelser som vil følge statens tilskudd
til kirken.

3. Ordning for tilsetting av biskoper og proster,
disiplinærmyndighet mv.

3.2 Proster
Prostene bør tilsettes av bispedømmerådet fordi kompetansen i ansettelsen først og
fremst er lokal og regional. Prosten har ingen nasjonale oppgaver.

3.3 Biskoper
Biskopene bør tilsettes av Kirkerådet. Når det gjelder tilsettingsordning for biskoper
mener vi det er viktig å sikre biskopene størst mulig legitimitet. Det bør derfor være et
sterkt element av valg i tilsettingsprosedyren. Nord-Hålogaland bispedømmeråd
forutsetter at det blir arbeidet videre med dette spørsmålet i forliksperioden på bakgrunn
av Kirkemøtets tidligere vedtak. Dersom det skulle bli aktuelt med bispeutnevninger i
forliksperioden bør nåværende regler gjelde i tilsettingsprosedyren med den forskjell at
Kirkemøtet foretar tilsetting. Disiplinærmyndigheten bør tillegges det organ som har
tilsettingsmyndighet.

Den episkopale strukturen i kirken bør videreføres. Biskopen synliggjør kirken regionalt
og bidrar til at den lokale kirke opprettholdes og at samarbeidet mellom kirke og
kommune fungerer lokalt. Biskopen må ha tilstrekkelig støtte på regionalt nivå i den
framtidige kirke.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener at konsekvensen av grunnlovsendringene
innebærer at de kirkelige organ både får nye oppgaver og må gjennomføre tilpasninger
som er arbeidskrevende. Det er derfor ikke tilstrekkelig at de kirkelige organene
forutsettes å håndtere omstillingen innenfor eksisterende budsjettrammer.

Særlige spørsmål som vedr. Nord-Hålogaland bispedømme

Forhold til kommune og stat.
Kirkeforliket innebærer at statens og kommunens ansvar for kirken videreføres.
Bispedømmerådet tar sitt utgangspunkt i de erfaringer vi gjør i Nord-Hålogaland.
På lokalt nivå er det nært samarbeid mellom kirke og kommune. Folk kjenner nærhet til
kirke og kommune og man er vant til å stå sammen om felles oppgaver. Det å ta vare på
kirkebygg og kirkegårder er fellesoppgaver som lokalsamfunnet må stå sammen om.
Dette taler for et fortsatt nært samarbeid mellom kirke og kommune på lokalplan.
Høringsuttalelsene til NOU 2006:2 bekrefter dette. Spørsmålet er i hvor stor grad dette
fordrer en fortsatt nærhet mellom stat og kirke på riksplan, og hvilken form dette
samarbeidet skal få. Vi ser det som avgjørende at staten i fortsettelsen tar økonomisk
ansvar for kirken og gir de nødvendige budsjettrammer som gjør at kirken kan
videreføres lokalt og regionalt.
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Nord-Hålogaland består av mange mindre bygdesamfunn som hver for seg ikke kan
bygge opp kompetanse når det gjelder personalforvaltning, ansettelse og rådgivning
Nord-Norge har i stor grad bygget opp en felles identitet, og har mange felles
utfordringer som man må stå sammen om å løse. For kirken gjelder dette ikke minst
rekruttering og ungdomssatsing der vi har gjort gode erfaringer med UKT. Dette taler
for å videreføre bispedømmet som regionalt nivå som ivaretar fellesfunksjoner.
Bispedømmet har en regional oversikt og samtidig god lokalkunnskap. Vi mener i tråd
med dette at proster, diakoner, kateketer og kantorer ansettes av bispedømmerådet.

Staten bør støtte Kirkemøtet i å ta et tydeligere personalansvar for kateketer, kantorer og
diakoner. Dette ut fra tidligere ansvar etter § 16. Sammen med ansettelse på regionalt
nivå vil dette vil kunne bidra til å sikre nødvendige kompetansekrav for prester,
diakoner og kateketer og organister og bidra til å utvikle et felles arbeidsmarked for
disse gruppene og gjøre det attraktivt.

Hensynet til religionsfrihet er erfaringsmessig ikke problematisk i forhold til
minoriteter. Jfr. høring til gavferdsloven. Dette hensynet er ikke til hinder for tett
samarbeid mellom kirke og stat/kommune.

Man bør sondre mellom kirkens drift og kirkens forvaltning av kirkebygg som er fredet,
verneverdig og som opprettholdes i større grad som kulturminner enn som brukshus.

Samisk og kvensk kirkeliv.
Samisk og kvensk språk bør nevnes spesielt i Stortingets rammelov. Det gjelder både
samisk som urfolksspråk og kvensk som minoritetsspråk. Dette påligger staten å legge
til rette for at samene kan utvikle sitt eget språk, jfr. § 110 a. Dette bør nevnes spesifikt i
rammeloven med henvisning til § 110a i Grunnloven.

Regjeringen legger vekt på Europarådets rammekonvensjon når det gjelder støtte til
nasjonale minoriteter og når det gjelder minoritetsspråkpakten. Norge ratifiserte
Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter i 1999. Det bør nedfelles i
rammeloven for kirken at Dnk er forpliktet på å støtte kvensk som minoritetskultur i
henhold til Norges forpliktelser i følge den Europeiske rammekonvensjonen for
nasj onale minoriteter.

Svalbard
Kirken på Svalbard har i dag en spesiell status. Kirken finansieres over
justisdepartementets budsjett, og sonepresten har ansvaret for å forvalte den delen av
budsjettet som går til kirkens virksomhet. Nord-Hålogaland bispedømmeråd er
ansettelsesorgan for alle ansatte. Menigheten har ikke eget menighetsråd, men der er
valgt et kirkeråd som er husstyre for kirken og et samrådingsorgan for soknepresten (Jfr.
NOU 2006:2, s.57). I arbeidet med framtidig kirkeordning må det avklares hvilken
status kirken på Svalbard skal ha i fremtiden, og hvor menigheten skal ha sin
lovmessige, administrative og finansielle forankring.

Generelle synspunkt
Tilskuddene til kirken er medlemsbasert i den forstand at det gis tilskudd til
trosopplæring etter antall døpte. Dette skaper regionale forskjeller. Små menigheter får
så lite tilskudd at de ikke kan etablere en tilfredsstillende trosopplæring. Dette fordrer
både en nasjonal og en regional utjevning for at det kirkelige tilbudet skal være likt i

5



alle deler av landet.

Dersom kirken skal leve opp til intensjonen om å være en åpen og inkluderende kirke
som fortsatt også er en majoritetskirke fordrer dette støtte til kirken for å kunne drive
aktiv med det som er Dnk's hovedoppgaver.

For at kirken skal tale klart er det viktig at man ivaretar likebehandling og
menneskerettigheter. På det grunnlag bør kirken behandles mest mulig på samme linje
som andre tros- og livssynssamfunn.

For Nord-Hålogaland bispedømmeråd er det viktig at staten viderefører sitt økonomiske
ansvar for kirken og at denne støtten ikke gjøres betinget av hvordan forholdet mellom
stat og kirke legges til rette.

C
ed vennlig isen,

Oddg Steriersen e.f. (4 61A-P/-)
stiftsdirektør orgeir Nordvik

rådgiver


