
Den n norske kirker,

EIDANGER PRESTEGJELD

Den Norske Kirke
Kirkerådet
Boks 799 Sentrum
0106 OSLO

... ... - I......13eh ...............

Vedr. Stat-kirke høringen, svar på spørsmål til høringsinstans,
Agder og Telemark bispedømme, Eidanger menighetsråd, 16.oktober
2006.

Vedlagt følger uttalelse fra Eidanger menighetsråd i Agder og Telemark
Bispedømme.

Eidanger, 16.10.2006

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:

Schøningsv . 17 SchØningsv. 17 35 56 04 80

3946  Porsgrunn 3946  Porsgrunn

Telefax:
35560481

Vennlig hilsen
17—



}9au r Ø Iet a  b-.4,o p-eJ  Ørriwv,,.k-

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :

Type  høringsinstans

o Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

o Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

[] 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?
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2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
®

6 r
Bør avvikles  J uec g5t*'C

[ Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Q Grunnloven  lD
© Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  afu'YUn2,r

[] Lov om trossamfunn jeL
Ø

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den  norske  kirke  finansieres?

] Gjennom medlemsavgift d nZ-
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift  b St ,,lmrYl i•'
© Offentlig finansiering uten medlemsavgift , ry,vYU.-
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

[] Valgordningene bør være som i dag
[jC] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer  9 tap ,
[] 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)

n)

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

rettstaten og menneskerettighetene
© Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke 9wrrr e '

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[ Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen

o Vet ikke  / ønsker ikke å svare  PcL,Ø veal

8. Hvem bor 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
[ Vet ikke /  ønsker ikke å svare



Kommentarer
Spørsmål 2. Den norske kirke som statskirke

Bor avvikles:
Kirken må ta ansvar for handlingene og avgjørelsene sine og vil på den måten
bli enda mer en FOLKEKIRKE.

Det er en fordel at kirkemøtet og kirkerådet overtar ansvaret som i dag ligger til
det statlige kirkestyret.
Kirkens styringsorganer vil utnevne og ansette sine egne folk og ha full styring
med egen økonomi.
Det er betenkelig at politikerne blir "påtvunget" å ta avgjørelser som de i mange
tilfeller ikke har noe forhold til.
Slik det er i dag blir også avstanden fra toppledelsen og ned til grasrota for stor.

Bor fortsette:
Jeg er redd folkekirken blir borte ved et skille. Jeg ser vi sliter med å få folk i
kirken i dag og frykter at det blir enda mer slit ved et skille.
Jeg ønsker å bevare den kristne kulturarven vi har, er redd den vil forsvinne ved
et skille.
Jeg tror det er viktig med tryggheten som vi har i kirken. Uten en slik trygghet
tror jeg det kan bli mye rotløshet, spesielt ved store ulykker og katastrofer.
Hvor skal da folk henvende seg?



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

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget:
En lovforankret folkekirke gir Den norske kirke det beste grunnlaget for en sterk
tilknytning mellom kirke og folk, og at en lovforankret folkekirke kan utfordre
kirkemedlemmene til deltakelse og medvirkning.
En lovforankret folkekirke har en klar fordel ved at den innebærer full tros-og
livssynsfrihet, og ivaretar retten til å uttrykke sin tro og sitt livssyn i det
offentlige rom.

Grunnloven:
Vi støtter statskirken slik den er i dag i henhold til grunnloven.



Kommentarer
Spørsmål 4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift:
Skal det skilles bør statskirken stille på lik linje med de andre trossamfunnene.
Ikke ha noe særavtale.
Da må det bli på skatteseddelen hvem du støtter.
Skal man skille må man også klare seg selv. Men en overgangshjelp kan være
grei - lik en ungdom som flytter hjemmefra, så må man klare seg selv etter
hvert.

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift:
Vi anbefaler at det offentlige står for hovedfinansieringen, statlige tilskudd skal
dekke lønninger og tilhørende personalkostnader for alle kirkelige tilsatte.
Kommunalt tilskudd skal dekke bygning, vedlikehold og drift av kirkebygg,
men et medlemsbidrag skal dekke finansiering av menighetens øvrige
virksomhet.
Kommunalt tilskudd bør være likt pr. medlem over hele landet.

Overgangsordning er nødvendig med evaluering og justering underveis. Det bør
være ett beløp likt for alle og de som ikke vil være tilknyttet tros/livssyn må
velge hvor støtten skal sendes. Det er viktig at man ikke far økonomiske fordeler
ved ikke å være medlem.



Kommentarer
Spørsmål 5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Ved å øke bruken av direkte valg, vil deltagelsen bli større enn den er i dag.
Beslutninger i kirken må skje så nær grunnplanet som mulig.



Kommentarer
Spørsmål 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?

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget:
I Norge har vi i 1000 år vært et kristent land og bygger mye av vår historie på
kristendommen. Den norske kulturarven er også tett forbundet med
kristendommen og kristne verdier.
Derfor ønsker vi en egen særlov for Den norske kirke som kan videreføre disse
verdiene i Grunnloven.

Alle medlemmene er enig i denne formuleringen.



Kommentar
Spørsmål 7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelige fellsråd)
Kirkevergen og fellesrådet bør fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.
Fellesrådene har ansatte som er topp kompetente og har lang erfaring i dette
arbeidet. Derfor bør ikke den ordningen vi har i dag forandres.

Alle medlemmene er enig i denne formuleringen.



Kommentar
Spørsmål 8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale  kirke  bor eie kirkebyggene og kommunen bor ha det
økonomiske ansvaret
Staten bør ha ansvar for drift og vedlikehold av alle de vernede kirkebygg som
er en vesentlig del av landets kulturarv.
Kirkebygg er i utgangspunktet kirkegods og bør eies av kirken også i fremtiden.
Ansvaret for vedlikehold og drift bør fortsatt kunne til kommunene, med en hel
eller delvis statlig finansiering.

Fredede bygninger er statens ansvar, herunder stavkirkene våre.

Jeg mener at skal man klare seg får man gjøre det fullt ut, ikke bare delvis.
Ved også å ta det økonomiske ansvaret selv


