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NOU 2006:  2 Staten og Den norske kirke.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Søgne menighetsråd /kirkelige fellesråd

Type  høringsinstans

0 Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop

Q Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig  organisasjon innenfor  Den norske kirke

0 Annen offentlig  instans
Fl Annen privat instans

1. Hvilke  overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros -  og livssynspolitikken?

Svar:

Den norske kirke skal være en åpen selvstendig folkekirke med lav terskel og stor
takhøyde.
Prinsippet om religionsfrihet tilsier at det bør tilstrebes en størst mulig likestilling mellom
de ulike tros og livssynssamfunn i Norge. Men Den norske kirke som 85 % av
befolkningen tilhører, bør likevel ha en viss særstilling.

• Nåværende todeling av den kirkelige virksomhet bør oppheves og det helhetlige ansvar
for kirkens samlede virksomhet bør tillegges kirkens valgte styringsorganer
Utnevning av biskoper bør delegeres til Den norske kirkes valgte styringsorganer.
Det bør etableres et enhetlig arbeidsgiveransvar for alle lokalkirkelig tilsatte på et nivå
som er nær soknene, men samtidig stort nok til å sikre en profesjonell ivaretakelse av
arbeidsgiveransvar og ledelse

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
® Bør avvikles

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar:
Det er et lite flertall i rådet for at den nåværende statskirkeordning oppheves og at det
etableres en ny lovforankret folkekirke. Mindretallet mener vi bør beholde
statskirkeordningen, men med reform mht til utnevning av biskop i kirkens egne organer.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om  trossamfunn
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare



Kommentar:
Også i dette spørsmålet deler Søgne menighetsråd/kirkelige fellesråd seg i 2 omtrent like
parter. Flertallet ønsker en egen kirkelov. Mindretallet vil beholde en grunnlovsfestet kirke,
men ser at det er behov for økt kirkelig selvstendighet gjennom en reform.

4. Hvordan  bor Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom  medlemsavgift
0 Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige
Q Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar:
Et lite flertall mener det bør åpnes opp for en liten medlemsavgift, men at støtten i størst grad
skal komme fra det offentlige. Resten mener all støtte bør komme fra det offentlige.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

Q Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

Ordningen med direkte valg til menighetsrådene må videreføres og det bør innføres direkte
valg til kirkelige styringsorganer på høyere nivå. Representasjonen i kirkelige råd bør
gjenspeile medlemsmassen i større grad enn i de fleste tilfeller nå. Dette kan løses med valg i
nøytralt lokale, men utenfor det politiske valget. Andre mener valget fortsatt bør foregå i
kirkens lokaler.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i  §  2 (eller i en annen
paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

0 Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det  humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke

Vet ikke /  ønsker ikke å svare



Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare


