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Staten og Den norske kirke - Høringsuttalelse

Høringsuttalelse fra Mandal menighetsråd vedtatt i menighetsrådsmøte 26.09.06:
Mandal menighetsråd mener Den norske kirke bør avvikles i nåværende form, men fortsette i
endret grunnlov, jfr. pkt 6.
Rådet ønsker en Grunnlov som ikke er nøytral ideologisk, men en statsforvaltning som bygger på

verdier,- og da på de kristneog humanistiskeverdier.
Rådetønskeren offentligfinansieringuten medlemsavgift.På denne måte meneren at folkekirken
best bevares.Dåpenalene, ikke medlemsavgift,er medlemskriteriet.
Valgordnigen bør tilstrebe mest mulig deltakelse, men interessen for å stemmen på et høyere
organ enn menighet (med den lave deltakelse som er her), vil være vanskelig å skaffe interesse
for, og vi vil derfor beholde dagens ordning ved bispedømmerådsvalget. Derimot bør det fokuseres

på å øke valgdeltakelsen på lokalplanet.
Kommunen bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen,

men lokalt kan dette overlates til kirkelige

instanser.
Et flertall på åtte i menighetsrådet ønsker at menigheten skal eie sitt eget kirkebygg, men at
kommunen, som i dag, skal ha ansvar for vedlikehold. Dette for at dyre og antikvariske kirkebygg
kan forvaltes uavhengig av menighetens økonomi. Menighetsrådet, som demokratisk valgt organ
for soknet, bør også i fremtiden avgjøres saker som omhandler bruk og utleie av kirken.

Et mindretall på en mener at den lokale kirke bør eie kirkebøyggene og ha det økonomiske
ansvaret, forutsatt et inngangsbudsjett fra kommune/stat.
Vedlegg: Spørreskjema i utfylt stand.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Mandal Menighetsråd , Mandal menighet
Type høringsinstans

r Kommune
% Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller livs synssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

r
r

Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
Staten skal fønen en aktiv livsynspolitikk hvor Den Norske kirke er en landsdekkende kirke som gir rom
for ulike grader av personlig engasjement.
Terskelen må fortsatt være lav slik at vi bevarer en 'folkekirke ".
Verdiparagrafen hvor det henvises til kristne- og humanistiske verdier.
Vi forutsetter at det er tros- og livsynsfrihet.
2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
r

Bør avvikles

r

Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

r

Grunnloven

r'

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

r

Lov om trossamfunn

r

Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

r

Gjennom medlemsavgift

r

Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

r

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

r'

Offentlig finansiering uten medlemsavgift

r

Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
r
Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
r

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
En valgordning som ligner på dagens forsøksordninger der det tilstrebes størst mulig valgdeltakelse.
Ordning med valg av bispedømmerådsmedlemmer som i dag.
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)
r Ingen tillegg
F De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
r

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

r

Vet ikke / ønsker ikke å svare

r

Eventuelt annet:
Svar:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
[`
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
r

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
r'' Vet ikke / ønsker ikke å svare

