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NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSSVAR

Kristiansand kirkelige fellesråd har i møte av  17.10.06.; SAK 35/06 behandlet høringsdokumentet
vedrørende Staten og Den norske kirke.

Vedlagt følger høringssvaret.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Kristiansand kirkelige  fellesråd

Type  høringsinstans
Q Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

Det er viktig at en fremtidig revisjon av dagens kirkeordning bidrar til at Den norske kirke kan fungere og
videreutvikles som en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med en demokratisk forankret
styringsstruktur. (Enstemmig vedtatt).

Etter Kristiansand kirkelige fellesråds vurdering kan dette best skje med en grunnlovsforankret folkekirke og
der påbegynt reformprosess videreføres
(Vedtatt  med 7 mot 6 stemmer).
Alt. forslag: Lovforankret folkekirke (Forslaget falt med 6 mot 7 stemmer).

Ny kirkelov av 1996 innebar at den lokale kirke fikk økt selvstendighet overfor kommunen. Samme
selvstendighet bør gjennomføres for kirken på nasjonalt nivå . (Enstemmig  vedtatt).

Kristiansand kirkelige fellesråd vil dessuten peke på følgende:

Menigheten/soknet er og må fortsatt være den sentrale og bærende kirkelige enhet. Det lokalkirkelige
selvstyre må fortsette slik det ble vedtatt i kirkeloven av 1996. For å opprettholde den lokale kirkes sterke og
viktige stilling, må det som i Sverige fastsettes skranker for nasjonal- og regionalkirkelig
beslutningsmyndighet slik at lokal kirkens demokratisk valgte styringsorganers myndighet ikke svekkes.
Det må etableres et enhetlig felles arbeidsgiveransvar for alle lokalkirkelig tilsatte på et nivå som er nær
soknene, men samtidig stort nok til  å sikre en  profesjonell ivaretakelse av arbeidsgiveransvar og ledelse. Et
enhetlig felles arbeidsgiveransvar vil gi bedre muligheter for å drive  et samlet  strategisk og helhetlig
planarbeid for menigheten, utføre en bedre ledelse av personalet og ha et samlet ansvar for arbeidsmiljøet.
Den norske kirkes driftsnivå må sikres. Ressurssituasjonen varierer fra menighet til menighet. I enkelte deler
av landet er økonomien så anstrengt at forvaltningen av nasjonale kulturskatter og verdifull bygningsmasse er
kritikkverdig. I tillegg blir det kirkelige tjenestetilbudet overfor kirkens medlemmer svært begrenset. En bedre
finansieringsordning må utredes nærmere. (Enstemmig vedtatt).



1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:

Staten bør føre en aktiv støttende religionspolitikk. Det er og må fortsatt være full religionsfrihet i
Norge. Staten må fortsatt legge forholdene til rette for utøvelse av religiøs virksomhet blant annet
gjennom økonomisk støtte til alle tros- og livssynssamfunn.

I et land der det historisk og faktisk eksisterer et stort dominerende trossamfunn, er det saklige
grunner for at staten behandler dette samfunnet anerledes enn andre uten at dette kommer i strid med
rettslige krav til likebehandling/tros- og livssynsfrihet.
Den kristne kulturarven er så innvevd i vår nasjons historie, at både Den norske kirke, stat og
kommune må bidra til at kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette

0 Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den norske kirke bør fortsette som statskirke, men der igangsatt reformprosess videreføres. Dagens
kirkeordning har vist seg å være en tjenlig og god ordning både for kirke og samfunn.
En anser statskirkeordningen som den beste garantien for at det på sikt skal finne en åpen, inkluderende og
landsdekkende folkekirke.

Gjeldende ordning har gitt rom for ulike teologiske syn og ivaretatt bredden og mangfoldet i det kirkelige
landskapet, samtidig som ordningen har sikret en nasjonal og enhetlig kirke.
Statskirken vil gjennom sin offentlige forvaltning fortsatt være en viktig kultur- og tradisjonsbærer i vårt
land, og opprettholde nærheten og samspillet med lokale myndigheter.
(Vedtatt med  7 mot 6 stemmer)
Alt. forslag: Statskirken bør avvikles i henhold til Gjønnesutvalgets modell 2.
(Forslaget falt med 6 mot 7 stemmer)

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

FlEgen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Det må være mulig å tilpasse, reformere og videreutvikle Den norske kirke som et selvstendig rettssubjekt
innenfor en grunnlovsforankret folkekirke.
Gjønnesutvalgets modell 2 vil innebære at Stortinget avhengig av skiftende flertall, vil kunne vedta endrede
rammer for Den norske kirke gjennom alminnelig flertall. En grunnlovsforankret folkekirke vil kreve en større
og grundigere prosess dersom lovendringer skal foretas.
(Vedtatt  med 7 mot 6 stemmer)
Alt. forslag: Den norske kirke bør være en lovforankret folkekirke og der biskopene utnevnes av kirken selv.
(Forslaget falt med 6 mot 7 stemmer)



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

Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering. Dersom kirken helt eller delvis skal finansieres gjennom
medlemsavgift, vil prinsippet om at bare dåpen kvalifiserer til medlemskap være brutt. Det vil sannsynligvis
svekke folkekirken både oppslutningsmessig og det at kirken skal være landsdekkende/likt tilbud om kirkelige
tjenester til alle.
En vil anbefale at stat og kommune tar ansvar for finansieringen supplert med gaver gjennom kollekter,
givertjeneste og dugnad.
(Enstemmig vedtatt)

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet  være  dersom statskirkeordningen
avvikles?

Q Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

Demokratiseringsprosessen i kirken må fortsette. Tiltak for å øke valgdeltakelsen og dermed
representativitete må utredes.
(Enstemmig  vedtatt)

Direkte valg til andre råd enn menighetsrådet kan føre til at kontakten/kontinuiteten mellom
menighetsråd og øvrige organer svekkes/brytes.
(Vedtatt med  10 mot 2 stemmer)

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i såfall  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
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

En evt. verdiparagraf i grunnloven bør slå fast at det norske samfunn skal bygge på det kristne og
humanistiske verdigrunnlaget. I tillegg bør det medtas at staten har et særlig ansvar for å understøtte
Dnk som folkekirke og at Dnk skal forbli en evangelisk luthersk folkekirke.
(Enstemmig vedtatt)



7. Hvem bor  ha ansvaret  for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke bør står for gravferdsforvaltningen, slik ordningen er i dag. Kirken har verdifull kompetanse
og forvaltningen fungerer godt (jfr. NOU 2006:2, side 136). Kirken har også maktet å tilrettelegge begravelser
for medlemmer av alle tros- og livssynssamfunn.
Samtidig vil en vise til at i alle de nordiske landene har majoritetskirken folrvaltningsansvaret for dette
området, også der en har innført ny kirkeordning/skille mellom stat og kirke.
(Enstemmig vedtatt)

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
o 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
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret for bygging,
drift og vedlikehold.
Historisk sett har lokalbefolkningen i soknene bidradd til bygging av kirker gjennom stor dugnadsinnsats og
innsamlinger/gaver fra privatpersoner.
Staten bør gi særskilte tilskudd til verneverdige kirkebygg/middelalderkirker, som representerer store
kulturverdier i lokalsamfunnet.
(Enstemmig  vedtatt)


