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KIRKE
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Hånes menighetsråd i Agder bispedømme
Type høringsinstans
Fl Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
n Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Enstemmig
Statens tros- og livssynspolitikk bør videreføres ved prinsippene om tros- og livssynsfrihet

og ikke-diskriminering, samtidig som staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk.
Det er naturlig at offentlige myndigheter tar ansvar for finansiering av tros- og
livssynssamfunns virksomhet. Slike fellesskap med et bredt spekter av engasjement og
deltakelse representerer verdifulle bærebjelker i samfunnet.
Som en viktig del av livssynsfriheten bør Den norske kirke nå få ansvar for å styre sin
virksomhet med egne kirkelige organer. Det nære forholdet mellom folk og kirke må
videreføres selv om båndene til staten løses.
2. Den norske kirke som statskirke:
[

Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:
4 stemmer:
Vi anser ikke svaralternativene som sakssvarende fordi det ikke klargjør hvilke av
alternativene i stat/kirkeutvalget vi støtter. Hånes menighetsråd anbefaler stat/kirkeutvalgets
alternativ 2, kalt en "lovforankret folkekirke", der statens kirkestyre bortfaller, men hvor de
nære bånd mellom kirke og folk ønskes opprettholdt. Det kan være ulike syn på om dette
innebærer at statskirkeordningen oppheves.
3 stemmer:
Tre medlemmer mener at Den norske kirke bør fortsette som statskirke, men der igangsatte
reformprosesser videreføres.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Fl Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Merknad:
4 stemmer:
En egen kirkelov gitt av Stortinget vil bidra til at det nære forhold mellom folk og kirke
opprettholdes. Loven bør være en kort rammelov og må ta hensyn til at staten ikke skal
regulere indre forhold i Den norske kirke. Vi er åpne for at en egen grunnlovsbestemmelse
som klargjør dette kan være tjenlig.
3 stemmer:
Tre medlemmer mener at det må være mulig å tilpasse, reformere og videreutvikle Den
norske kirke som selvstendig rettssubjekt innenfor en grunnlovsforankret folkekirke.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0
Q
Q
X

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

Merknad:
Enstemmig
Vi støtter forslaget om statlig finansiering av personal- og driftskostnader og kommunal
finansiering av kirkebygg mv. En felles stillingsfinansiering er viktig for å sikre en
grunnleggende kirkelig dekning i hele landet. Dette bør likevel ikke være til hinder for at det
i den enkelte kommune inngås avtale med kirkelig fellesråd om kommunale tilskudd til
stillinger der dette finnes tjenlig. Kommunen kan se seg tjent med å yte tilskudd til stillinger
for eksempel til ungdomsarbeid eller diakoni.
En medlemsavgift i tillegg til offentlig finansiering anser vi ikke tjenlig nå. Det samles inn

betydelig med midler til kirkelig virksomhet og dette bør fortsatt skje ved frivillighet.
Ordningen med skattefradrag for slike gaver bør videreføres.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Merknad
Enstemmig
Soknet er den grunnleggende enhet i kirka og valgordningen bør fortsatt bygges på at
menighetsrådene stemmer ved valg på bispedømmeråd (eller andre regionale organ) og
kirkemøte. Det bør likevel åpnes for direktevalg av noen av medlemmene til bispedømmeråd
og kirkemøte.
Demokratiseringsprosessen i kirken må fortsette. Tiltak for å øke valgdeltakelsen og dermed
representativiteten må utredes.
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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 Ingen tillegg
Fl 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
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Merknad:
Enstemmig
Vi ser det som viktig at det markeres i Grunnloven at den kristne og humanistiske arv fortsatt
skal være statens verdigrunnlag. Dette vil bl.a. være med å markere tilknytningen mellom
stat, folk og kirke og vil være viktig for å gjøre norsk identitet tydelig i et samfunn i
forandring.
Grunnloven bør også fastsette at staten har et særlig ansvar for å understøtte Den norske
kirke som folkekirke og at Den norske kirke skal forbli en evangelisk-luthersk folkekirke.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
5 stemmer:
Merknad :
Langt de fleste gravferder skjer fortsatt etter Den norske kirkes ritualer. Kirkebygg og
kirkegårder utgjør en integrert del de fleste steder. Det er ikke registrert noe ønske i flertallet
av befolkningen om å flytte ansvaret over på kommunene. De fleste synes fornøyd med
måten kirkelig fellesråd ivaretar ansvaret på. De steder det finnes hensiktsmessig bør det
kunne avtales ordinger med kommunal drift av gravlunder.
2 stemmer:
2 medlemmer mener at kommunen skal overta ansvaret for gravferdsforvaltningen, men at
det åpnes for lokale avtaler mellom kommune og kirke om kirkelig ansvar for dette.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Fl 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
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

Merknad :
Enstemmig
Det er i utredningen ikke kommet frem noe som tilsier at ikke den lokale kirke fortsatt skal
eie kirkebyggene . Det bør innføres særskilte finansieringsordninger for fredede og
verneverdige kirker.

9. Andre merknader

Enstemmig:

Stat/kirkeutvalget har forutsatt at interne forhold i Den norske kirke faller utenfor utvalgets
mandat og må utredes nærmere ved en " indrekirkelig" prosess. Dette mener utvalget kirken
må ta ansvar for å utrede etter at forholdet til staten er avklart. Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har pekt på dette som en mangel ved utredningen. Det er bl.a.
vist til at utvalget synes å forutsette en sentralisert styringsstruktur der kirkemøtet får mye
makt som kan gå på bekostning av den lokale kirkes selvstyre. Vi mener KA her har pekt på
sentrale problemstillinger som det må arbeides videre med . Som påpekt av KA bør det for
eksempel være den lokale kirke som foretar den endelige og konkrete prioritering av stillinger
og satsingsområder for den lokale kirke. 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.
Vi ser det som selvsagt at Opplysningsvesenets fond fortsatt skal være et kirkelig fond og at
styret i fremtiden oppnevnes av sentralkirkelige aktører.

Hånes menighetsråd , 19. oktober 20006
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