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VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING 
 
Vi har tatt opp dette tema tidligere uten at så mange fra soknerådet viste interesse. 

Det var bare en person fra soknerådet som var til stede under seminaret på Nodeland 
09.04.2015. 

Kirkevergen ønsker at dere setter dere inn i disse spørsmålene. Høringsfristen er utsatt til 
01.06.2015. 

http://kirken.no/nb-NO/sokeside-kirken.no/?q=veivalg 

Vedlagt følger en kortversjon fra høringsnotatet fra kirkerådet.  

Vedtak:  
Soknerådet har delegert oppgaven til Nina Abusland og Åse Fjeldsgård som ser på dette og 
kommer med et forslag til høringsuttalelse før fristen går ut. Fristen er utsatt til 01.06.2015. 
 

Høringsuttalelse: Staten og den norske kirke - et tydelig skille. 
 
1.  Det er en grunnleggende forutsetning i reformen at soknet fortsatt skal være selvstendig når 
det 
     erstattes et nytt rettssubjekt for Den norske kirke. Soknet vil fortsatt være arbeidsgiver for 
sine 
     tilsatte og ha sin egen økonomi. 
     Kommentar : 
     Det er viktig at soknet videreføres som grunnleggende selvstendig enhet i Den norske kirke. 
      At Den norske kirke blir eget rettssubjekt må ikke innebære at kirkemøtet blir overordnet 
soknet 
       i andre saker enn det som fremgår av gjeldende lovverk . 
 
2.   Departementet foreslår at statens finansiering av de virksomhetene som overføres skjer  
igjennom 
      rammetilskudd som blir disponert av kirkemøtet . 
      Statens finansieringsoppgaver vil dermed være den samme. 
      Vi er enig i dette. 
      Også kommunens finansieringsansvar overfor kirken foreslås ført videre. Den økonomiske 
      ansvarsdelingen mellom staten og kommunen på kirkens område vil være som i dag. 
      Ordningen med kommunale tilskudd til lokalkirken opprettholdes. 
      Dette støtter vi. 
      Vi tolker videre departementets forslag slik at vi får videreført ordningen med tilskudd til 
      trosopplæring, kateketstilling og diakoni. Det er viktig at disse tilskuddene justeres ihht. pris 
og 
      lønnsvekst, hvis ikke blir det en reel nedgang. Mesteparten av tilskuddene brukes til lønn og 
     da er det uheldig hvis ikke tilskuddene holdes tritt med lønnsveksten. 
 
 

 

http://kirken.no/nb-NO/sokeside-kirken.no/?q=veivalg


 

 

Soknerådet uttaler seg også om følgende : 
Hvert sokn skal være betjent av prest hvert prosti av prost og hvert bispedømme av 

 
                  biskoper  
Kirkemøtet fastsetter tjenesteordning og gir nærmere regler om vilkår m.v for prester. 
                     proster og biskoper. 
                   All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i samsvar 
med 
                   ordinaisjonens forutsetninger og forpliktelser.  

        Soknerådet støtter dette forslaget. 
                   Departementet foreslår også Biskopens uavhengighet skal ivaretas. Biskopene 
                   ivaretas som et eget organ. 
                   Vi støtter at biskopens tilsynsfunksjon bør utvikles og tydeliggjøres både overfor 
prester 
                   og andre vigslede medarbeidere og biskopen bør lede prestetjenesten og utøve 
                   arbeidsgiverfunksjoner overfor prestene. 
 
                                                                                 På vegne av Finsland Sokneråd 
                                                                                       Nina  Abusland 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finsland Sokneråd 19.05.2015 
Nina K. Abusland 
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