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Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
Ålgård 10.10.06
0030 Oslo

Staten og Den norske kirke - Høring
Ålgård menighetsråd avga svar på høringsspørsmålene

under sitt møte den 4. oktober d.å.

Vedlagt følger høringssvaret.

Med vennlig hilsen
Ålgård menighetsråd

rager Kari Søyland
Leder

Kopi: Kirkerådet

Rettedalen 7
4330 Ålgård

Kontortid:
Tirs. og fre.: 09.00-14.00
Onsd.:
10.00-14.00
16.30-18.30

?

Telefon: 51 61 13 30
Telefax: 51 61 13 36
E-post: oddbjorg.bjelland@gjesdal.kommune.no

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Ålgård menighetsråd
Type høringsinstans:
X Menighetsråd
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
Den norske kirke er i dag en viktig kulturbærende samfunnsinstitusjon. Den formidler verdier
og livsholdninger til store deler av folket. Dette må ligge til grunn ved en revisjon av
kirkeordningen.
Samtidig må en søke å styrke Den norske kirkes mulighet til å fungere som en åpen,
inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred oppslutning. Den må også ha det samme
grunn tilbudet til alle uansett hvor i landet en bor.
Den norske kirke er og skal være et trossamfunn forankret i et eget trossgrunnlag hvor dåpen
er eneste medlemskriteriet. Grunnenheten må være soknet som et eget rettssubjekt.
Den norske kirke må styres etter demokratiske prinsipper hvor direkte valg til
menighetsrådene er et bærende prinsipp. Kirken må ha frihet til å velge sine råd, vedta lover
og ansette medarbeidere.
Samtidig må det være et mål å bidra til gode rammebetingelser for andre tros- og
livsynssamfunn i Norge, og at eventuell urettmessig forskjellsbehandling mellom trossamfunn
og mellom medlemmer av ulike trossamfunn blir opphevet.

2. Den norske kirke som statskirke:
11 Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Vi ønsker fortsatt en Statskirke, men med en annen styringsform og større grad av
selvbestemmelsesrett. Statskirken som folkekirke må beholdes, men relasjonen til staten må
endres. Trosfriheten for Den norske kirke må styrkes. Behovet for forandring må ikke gå på
bekostning av de folkekirkelige elementer i Statskirken.
Det er fortsatt nødvendig og ønskelig med en nær relasjon mellom Staten og Den norske kirke. Vi
ser imidlertid behov for en endret styringsstruktur der kirkelige organer selv avgjør utnevning av
biskoper og proster, og hvor vesentlige avgjørelser om kirkens indre liv tas av spesifikt kirkelige

Et mindretall (1 av 9 ) reserverte seg mot de to siste setningene.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Ålgård menighetsråd ønsker at Den norske kirke skal forankres i en kirkelov (særlov) vedtatt av
Stortinget, med at kirken gis stor frihet som trossamfunn. Vi ser det som hensiktsmessig at denne
kirkeloven utformes som en kortfattet rammelov og forankres i en grunnlovsbestemmelse.
Grunnlovsendringer må vedtas av to Storting. En kirkelov kan endres på samme måte som andre
lover. Derfor er det nødvendig med "sikkerhetsmekanismer" som hindrer Stortinget fra å gjøre
forhastede inngripende endringer i kirkeloven.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Ålgård menighetsråd mener at det er viktig at kirken sikres et tilstrekkelig, stabilt og forutsigbart
ressursgrunnlag. Det samme må da også gjelde for andre tros- og livsynssamfunn. I
utgangspunktet vil ikke rådene anbefale noen form for medlemsavgift, noe som vi mener på sikt
vil svekke folkekirken.
Det er nødvendig at finansieringsmodeller og fordeling av ressurser utredes nærmere før det tas
stilling til en eventuell ny finansieringsmodell for DNK. Men det anses som naturlig at ordningen
med en kombinasjon av statlige og kommunale tilskudd videreføres. Med visse endringer og
presiseringer er det ønskelig at lokalsamfunnet ved kommunestyret fortsatt har et finansielt
hovedansvar for kirkebyggene. For øvrig bør det være den lokale kirke som foretar den endelige
og konkrete prioritering av stillinger og satsingsområder for sin virksomhet. Vi ser det ikke som
ønskelig med en sterk sentralkirkelig fastsetting av et felles stillingsmønster for alle menigheter.
Behovene er ulike og det bør i størst mulig grad overlates til den lokale kirke å vurdere hva slags
type stillinger som en ønsker prioritert for å få løst oppgavene.

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

Det kirkelig demokrati og økt valgdeltakelse må bli styrket. Ålgård menighetsråd mener det er
naturlig å videreføre det direkte valget til menighetsrådene som er i dag. Det er også viktig å
se nærmere på om det er naturlig med direkte valg også til andre kirkelige organ. Utredningen
er noe mangelfull på dette området som gjør det vanskelig med klar uttalelse.

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)
Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
X 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)
X Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Gravferdsforvaltningen har de siste 10 årene i de fleste tilfellene vært et kirkelig anliggende hvor
fellesrådene har løst den offentlige og allmenne oppgave for alle innbyggere. Erfaringene fra
dette arbeidet er stort sett gode. I Gjesdal kommune har derimot kommunen hatt dette ansvaret
fullt ut, også med gode erfaringer. Rent prinsipielt mener Ålgård menighetsråd at kommunene
kan stå for dette arbeidet og at navnet skiftes fra kirkegård til gravlund. På den måten sikrer en
best mulig at gravferder skjer i overensstemmelse med regler og tradisjoner innenfor de ulike
tros- og livsynssamfunn.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
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
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eiendomsretten til de lokale kirkebygg bør fortsatt ligge på sokneplan. Men forvaltningen /
driften bør ligge til fellesrådene. Men det må være det offentliges ansvar å ha det økonomiske
ansvar for kirkebyggene, det vil si til kommunene.

