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NOU 2006 2 Staten og den norske kirke - Høring
Viser til statsrådens brev og vil her meddele Sauherad kirkelig fellesråds uttale i
saken.
I ekstra fellesrådsmøte den 3. oktober kom en frem til vedlagte uttale.

Med vennlig hilsen

Ola Vea Gustavs n
Kirkeverge

Kopi:
Sauherad Kommune, her
Prosten i Aust Telemark
Agder og Telemark bispedømme
Kirkerådet

Postadresse
3812 Akkerhaugen

Telefon: 35 95 70 80
Telefaks: 35 95 99 58

Bankgiro : 2675.07.07202
Org. nr.: 976 991 575

Enstemmig: Offentlig finansiering uten medlemsavgift
*Vi må i tillegg fortsette det lokale finansieringsinitiativet
*Den offentlige finansiering bør ta hensyn til aktiviteten i den enkelte menighet

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
0 Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

*Legge til rette for valg til menighetsråd samtidig med kommune-/stortingsvalg
*4 år er for lang periode i menighetsråd/fellesråd. For å få flere til å stille til valg bør
perioden senkes til 2 år
*Viktig å sikre kontinuitet i menighetsråd/fellesråd

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
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på ; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
*Egen finansieringsordning

(statlig) for fredede og vernede kirker
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Sauherad

kirkelig fellesråd

Type høringsinstans
Kirkelig fellesråd
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

*En kirke som er til stede over hele landet
*En stat som ser på tro og livssyn som viktige områder i samfunn og menneskers liv

* En stat som aktivt støtter dette ved økonomi og ved tilrettelegging

2. Den norske kirke som statskirke:
X Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Flertallet: Bør fortsette
Mindretall 1: Bør avvikles
Mindretall 2: Vet ikke
*Flertallet viser til pkt 2 i høringen fra "Forum for statskirken"
*Viktig å videreføre dagens landsdekkende kirke
*Hva er "Statskirke"?
*Det viktigste er egentlig forholdet kirke - folk for å få en levende kirke
*Flertallet ønsker at ordningen med kirkelig statsråd opprettholdes
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X
0
Fl
0

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Flertallet: Grunnloven
Mindretall 1: Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
*Alle mener at det er naturlig med en Grunnlovstilknytning i en eller annen form
*Det bør være en gjennomgang og forenkling av paragrafene i Grunnloven

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

