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Horing. Kirkeforliket - konsekvenser av eventuelle endringer i
Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden
2009-2013

Tunsberg biskop/bispedømmeråd takker for muligheten til å gi høringsuttalelse i
forbindelse med Kirkeforliket — konsekvenser av eventuelle endringer i
stortingsperioden 2009 — 2013.

Tunsberg bispedømmeråd/biskop slutter seg i hovedtrekk til innholdet i Kirkemøtets
vedtak i denne saken med følgende kommentarer.

I spørsmålet om hvilke organer som skal tilsette biskop og prest:

Bispedømmerådet/biskop er samlet i sin vurdering av at biskop — av bl.a.
nasjonalkirkelige hensyn — bør tilsettes av Kirkerådet. Tilsettingen bør bygge på
valgprosess — muligvis ved tilsetting blant tre innstilte som er resultat av valg.

Bispedømmerådet bør være det organ som i framtida tilsetter proster — bl.a. på grunn av
at prostene ikke har vesentlige nasjonalkirkelige oppgaver, men har sitt arbeid knyttet til
det enkelte prosti og bispedømmet.

De valg man i kirken nå gjør bl.a. ad forvaltningsforhold, bør oppfattes som
midlertidige. Når Kirkeforlikets periode er over, bør dette behandles på nytt ut fra de
forutsetninger som da vil foreligge.
I tråd med Kirkemøtets uttalelse, vil Tunsberg biskop/bispedømmeråd videre særlig
understreke:
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a. At den ordning som nå legges med utgangspunkt i kirkeforliket er
midlertidig og ikke kan videreføres særlig lenge etter 2013 — det er
vanskelig å se for seg at en sekulær stat på noen måte skal kunne ha del i
kirkestyret ut over en overgangsperiode.

b. Det er viktig at de endringene i relasjonene mellom stat og kirke som nå
kommer, gjøres på en slik måte at kirken fortsatt forblir en folkekirke i
den forstand at den er landsdekkende og tilgjengelig for alle medlemmer.
Rammebetingelsene for kirken må være slik at dette blir mulig. Her vil
staten fortsatt ha et stort ansvar ved å understøtte Den norske kirke.
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c. Likebehandling av trossamfunnene vil vi også peke på som viktig. Der
Den norske kirke understøttes av staten, må dette derfor også gjelde de
øvrige trossamfunn.

d. Det er viktig at det settes i gang et arbeid med fremtidig kirkeordning for
tiden etter forliksperioden. Vi vil her fremheve viktigheten av at soknet
sikres som grunnenhet i kirken, samtidig som den norske kirke som
trossamfunn må bli eget rettssubjekt

e. Vi vil også fremheve viktigheten av at overføring av tilsettingen av
proster og biskoper til kirkelige organer på sikt må føre til at alle tilsatte i
kirken får samme arbeidsgiver. Et flertall i bispedømmerådet går inn for
at bispedømmet bør bli arbeidsgiver. Denne modell må nå utredes
sammen med andre modeller.
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