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STAT  OG KIRKE.  Høringssvar  til NOU 2006:2

Vedlagt følger:

Høringsuttalelse fra:
1. Flekkefjord kirkelige fellesråd .  Den består av et dokument i 4 deler hvor  del 4

er et utfylt spørreskjema .  Uttalelsen ble vedtatt på møte 03.10.2006 hvor 9 av
fellesrådets 10 medlemmer var tilstede.

2. Gyland Menighetsråd .  Den består av utfylt høringsskjema vedtatt på
menighetsrådsmøtet den 26.09.2006.

Høringsuttalelsen fra de øvrige 3 sokn (Flekkefjord- Bakke- Hidra) innen vårt
fellesrådsområde sendes separat.

Med vennlig hilsen

Stein Jarle  Rafoss !l n
Kirkeverge

Besøksadresse :  Dr. Kraftsgt .  19, Flekkefjord Telefon 38 32 81 25 Telefaks 38 32 81 29



Flekkefjord  kirkelige fellesråd
Postboks 20

u
I

4401 Flekkefjord
Org.nr 976992776

I Vår Ref.: Deres ref Ark.: Dato 2006-10-04

Til
Kultur og Kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Kopi til
Den norske kirke  -  Kirkerådet
Pb 799 Sentrum
0106 Oslo

STAT OG KIRKE .  Høringssvar  til NOU 2006:2

Innhold i fellesrådets høringsuttalelse.
1. Fellesrådets behandling av saken.
2. Overordnede synspunkter.
3. Utfyllende  kommentarer til spørreskjema.
4. Utfylt spørreskjema.

1. Fellesrådets behandling av saken.

Fellesrådet har deltatt på et offentlig informasjonsmøte om saken i Flekkefjord
13.09.2006 .  Gjønnes- utvalgets 3 modeller ,  samt KA  sitt forslag til
høringsuttalelse ,  ble presentert der.
Første møtebehandling skjedde 19.09.2006 hvor de grunnleggende  forhold ble
drøftet på fritt grunnlag i et eget møte avsatt til denne sak .  Dette for å
klarlegge i hvilken grad fellesrådet  kunne  stå samlet om en av modellene. I en
slik første kartlegging ble det stemt slik:
3 stemmer for Grunnlovsforankret  folkekirke  som skissert av Gjønnes-
utvalget.
2 stemmer for Grunnlovsforankret folkekirke med reformer som skissert av
KA.
4 stemmer for Lovforankret  folkekirke  som skissert av Gjønnes -  utvalget.

På dette grunnlag ble det satt ned en komite bestående av Leder,  Nestleder og
Kirkeverge som skulle utforme et forslag til høringsuttalelse.

•  Andre og siste møtebehandling skjedde 03.10.2006 hvor komiteens forslag ble
behandlet ,  revidert og godkjent.
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2. Overordnede synspunkter.

Fellesrådet står samlet om at de tette bånd som der er mellom folk og kirke gjennom
dagens kirkeordning må gis gode vilkår til å kunne videreføres. Dette slik at Den
norske kirke fortsatt får mulighet til å fremstå som en åpen, inkluderende og
landsdekkende folkekirke med bred oppslutning basert på gode demokratiske
ordninger.
Det må videre føres en aktiv religionspolitikk slik at trosfrihet for den enkelte og for
trossamfunn blir best mulig.
Fellesrådets enkeltmedlemmer har ulike oppfatninger om målet, om en fortsatt
folkekirke med bred oppslutning, kan oppnås ved en lovforankret kirke eller om det
fortsatt best sikres gjennom en grunnlovsforankret kirke.

3. Utfyllende  kommentarer til  spørreskjema.

For å belyse våre svar i spørreskjema har vi valgt å gi noen få kommentarer.

Spørsmål 1 Overordnede prinsipper for staten.
Landet skal ha full tros- og livssynsfrihet ved at Staten driver en aktiv, støttende religions-
og livssynspolitikk.
Statsforvaltningen skal bygge på det kristne og humanistiske verdigrunnlag ,  samt de
internasjonale menneskerettighetene.

Religionsutøvelse er grunnleggende verdier hvor det er lang tradisjon for at Staten
har hatt ansvar for å legge til rette for dette. Dette ansvar må fortsette gjennom størst
mulig grad av likebehandling for enkeltmennesker og trossamfunn.

Spørsmål 2 og 3 Forankring av kirken.

For fellesrådet er det viktigst at målet, om at Den norske kirke fortsatt får mulighet til
å fremstå som en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred
oppslutning basert på gode demokratiske ordninger ,  kan oppnås.
Fellesrådet er enige om at dette må forankres enten gjennom egen kirkelov eller
gjennom grunnlov. Dersom Dnk bare skal reguleres  i "Lov  om  trossamfunn"  mener
fellesrådet ,  at mange mennesker som fortsatt ønsker kirken som en grunnpilar i livet,
uten å være så aktivt tilstede, vil kunne oppleve at kirken er blitt tatt fra dem. Det er
viktig, med den tradisjon vi har i dette landet ,  at disse mennesker fortsatt opplever at
de hører til og kan kontakte sin prest når behovet melder seg.
Fellesrådet er uenige om at dette kan forankres gjennom egen kirkelov eller om det
fortsatt er best at dette forankres gjennom Grunnloven.

Spørsmål 4 Finansiering.

Fellesrådet mener at stat/kommune fortsatt skal ha hovedansvar for finansieringen
av Dnk sin virksomhet. Dette gjelder for de gudstjenester, bryllup, begravelser,
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trosopplæring av barn 0-18 år inkludert konfirmasjonsundervisning, som det er
naturlig for alle døpte medlemmer å kunne delta frivillig i.
Kirken må gis bedre økonomiske vilkår for på en bedre måte enn i dag å kunne
ivareta de oppgaver som det er naturlig å forvente av en kirke som trossamfunn for
forskjellige mennesker i et langstrakt land.
Fordelingen mellom stat og kommune må gjøres ved en økt statlig andel slik at dette
tilbud blir mest mulig lik for alle landets kommuner.
Menighetenes øvrige virksomhet finansieres frivillig av kirkens medlemmer. Det må
ikke gis anledning til å kreve årlig medlemsavgift da kirken skal avstå fra usosiale
avgifter for deres virksomhet.

Spørsmål 5 Demokrati og styringsordninger.

Demokratiet i kirken må kirken selv arbeide aktivt for å forbedre. Fellesrådet mener
kirken må gis ressurser og valgforskrifter til å avholde sine valg til menighetsråd på
en slik måte at det reelle demokrati kan sies å fungere.
Ansattes representanter i menighetsråd er i dag begrenset til prestelinjen. En økt
andel av ansatte i menighetsråd og fellesråd vil kunne bidra til økt handlekraft, samt
at det vil være lettere å rekruttere til å få interesserte i å stille til valg.

Når det gjelder styringsordninger må det gjøres endringer slik at det på det lokale
plan er et kirkestyre og et gravferdsstyre som erstatter fellesrådet som organ.
Kirkestyret skal kunne tilsette alle kirkelige ansatte på lokalplanet slik at alle har
samme arbeidsgiver. Dette må gjøres gjennom spesielle ordninger for prestelinjen,
slik at deres integritet i tjenesten bevares og at de i prestetjenestens innhold fortsatt
står under tilsyn av biskop.

Spørsmål 6 Tilleg g sprinsipper til religionsfrihet i Grunnloven ved bortfall av § 2.

Fellesrådet avstår fra å kommentere dette spørsmålet.

Spørsmål 7 Gravferdsforvaltning.

Det bør opprettes et eget gravferdsstyre med representanter som velges fra både
kirke og kommune.
I de tilfeller hvor gravlunden er en naturlig del som ligger omkring eller i
umiddelbar nærhet av en kirke eller kapell bør kirken ha det formelle ansvar. Der
dette ikke er tilfelle bør kommunen ha det formelle ansvar.
Når det gjelder det praktiske arbeid både med administrasjon og selve
gravlundsarbeidet bør det være anledning for kommune og kirke til å inngå
innbyrdes tjenesteytingsavtaler tilpasset de lokale forhold.

Spørsmål 8 Eiendomsforvaltning  av kirkebygg.

Soknet er eier av kirkebygg og er den lokale kirkes  høyeste  organ. Dette må
opprettholdes. Vedlikehold og bygging av kirkebygg har vært finansiert av
kommunen. Dette har gitt en skjev fordeling for kommuner med vernede og
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listeførte kirker som staten gjennom støtteordninger bør rette opp i. For samfunnet er
det viktig å bevare de gamle kirkebygg, noe som må gjøres gjennom at den lokale
kommune og kirke kan overføre et rettmessig ansvar for dette over på staten.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:
e

Type  høringsinstans

0 Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop

0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans

Annen privat instans

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

t=Lnck åC.

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

© Bør fortsette :
® Bør avvikles a "`

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

(_  s4, Øc-w 4o! x- )

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret ? Ø
FX Grunnloven

0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget a,.

0 Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

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

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

1



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

0 Valgordningene  bør være som i dag
© Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
d1 mW.  K,csa .x . v oS1p, ,

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)

EI Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
© Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske  verdigrunnlaget
0 At Den norske  kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen ? c råa \,.,)

FX]Denlokalekirke(menighetsrådellerkirkeligfellesråd)x-"<>"'rDen lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) x-"<>"'r
® Kommunen
F1 Vet ikke / ønsker ikke å svare Ø

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene ? ra.oax-

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
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

2


