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HØRINGSUTTALELSE FRA SØNDELED MENIG
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Søndeled menighetsråd har hatt stat kirke høringen oppe til drøfting og avgir følgende

uttalelse:
Det som har størst betydning for Den norske kirke er ikke formelle rammer og statlig
tilknytning, men om kirken klarer å formidle sitt budskap inn i vår tid, og at den kan fungere
som en kirke for alle som søker den.
Derfor er kriteriene som ligger til grunn for tros og livssynspolitikken av stor betydning.
Vi mener at staten har et ansvar for å føre en aktivt støttende tros og livssynpolitikk, og at
dette bør synliggjøres i en egen paragraf i grunnloven. Menneskers tro må tas på alvor, og gis

en berettiget plass i samfunnet. Dette gjelder alle tros og livssyn, også den kristne tro utrykt
gjennom tilknytning til vår kirke. Det er viktig at trosengasjement får gode livsvilkår i vårt

samfunn.
Vi legger til grunn at Den norske Kirke er et trossamfunn som andre kristne trossamfunn, med
basis i bibelen og bekjennelsen. Kirkeordningen skal legge til rette for at kirken kan ivareta
sin egenart og oppfylle sin oppgave som kirke.

Videre ligger folkekirkens identitet i at den ønsker å være en kirke for folket og tilgjengelig
for alle som søker dåp, konfirmasjon og trosopplæring for sine barn, og at dåpen er eneste

kriterium for medlemskap.
Flertallet i Søndeled menighetsråd ønsker å beholde statskirkeordningen, mens mindretallet er

i tvil om hva som vil være den beste tilknytningen til staten (5-2)
Dersom statskirkeordningen likevel avvikles ser vi det som viktig at det kommer inn en
paragraf i grunnloven om at Den norske kirke er en evangelisk-lutersk kirke.

Vi mener at staten har et ansvar for finansiering, og ønsker ikke medlemsavgift.
Når det gjelder valgordningen bør det settes inn tiltak for å øke valgdeltakelsen ved valg på
lokalplan, men ordningen bør fortsette som i dag. Ved valg til kirkens besluttende organer ser
vi det som en fordel at det ikke er direkte valg, men at den prosessen går gjennom kirkens
alleredevalgte beslutningstakere.
Kirkelig fellesråd har hatt ansvaret for gravferdsforvaltningen. Det er en ordning som fungerer
godt og som bør fortsette. Det er viktig at mennesker i en sårbar situasjon kan få lov til å
forholde seg til personer som har lokalkunnskap, og vi ser det som svært ugunstig om dette
organiseres i for store enheter. Ved livets avslutning er det mange som opplever møtet med

kirken som støttende, og den tette koblingen mellom den som har ansvaret for gravsted og den
som forretter er positiv. I områder der en stor andel av befolkningen har et annet livssyn ser vi
at dette kan bli problematisk. Det er likevel slik at en stor majoritet av folket har tilhørighet til
Den norske kirke, og er fornøyd med måten kirkelig fellesråd ivaretar ansvaret på.
Kirken forvalter mange kulturskatter gjennom sine kirkebygg, og i mange lokalsamfunn er det

et sterkt eierforhold til kirken. Menigheten må også kunne stå fritt til å disponere bygningene
slik de finner det hensiktsmessig. Det er derfor viktig at den lokale menighet eier
kirkebyggene. Men mange gamle bygninger er svært kostnadskrevende å ta vare på, og
dersom den lokale menigheten skal ha hele det økonomiske ansvaret vil mange kulturperler
gå tapt. Vi mener derfor det offentlige bør ha det økonomiske ansvaret, og at det bør komme
en særskilt støtteordning for gamle og verneverdige kirker.
Vedlegg : spørsmål til høringsinstansene

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans

[

Kommune
Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
0 Prost/ biskop
[] Tros- eller livssynssamfunnutenforDen norske kirke
[] FrivilligorganisasjoninnenforDen norske kirke
Annen offentliginstans
Annen privatinstans

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar: s,,

uM p dS e*-\

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
Bør avvikles
® Vet ikke / ønsker ikke å svare
0

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan

bør Den norske kirke finansieres?

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

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
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

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)
Q Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
[] Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

