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Angående Høringsuttalelse : Stat - kirke
Sokndal menighetsråd har behandlet NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - høring, som fellesrådssak

030/06,i møte 17.oktober2006.
Rådets vedtak er vedlagte høringsuttalelse.
I sitt arbeid har menighetsrådet funnet det vanskelig å være konsekvent i avkrysning, og har derfor valgt å
innlede svarene på spørsmålene med en innledning der vi presiserer vårt hovedanliggende.
For Sokndal menighetsråd er det avgjørende at kirken settes bedre i stand til å fungere etter sitt hovedformål og
intensjon. Dette vil kreve endringer både i ordningen, og i økonomien.
Et eventuelt opphør av statskirkeordningen må etter rådets mening komme som en konsekvens av endringer, og

ikke som et prinsipp - og mål i seg selv.
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kirkekontor, Gamleveien 13 - Postboks 55 4381 Hauge i Dalane

Telefon: 5147 7003, Telefaks:5147 7333, e-post: sokn".menighet@online.no

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: Sokndal menighetsråd
Type høringsinstans
Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
[] Annen privat instans
Fl
®
0
Q

Vårt hovedanliggende:
Sokndal menighetsråd mener at det må skje en forandring i forhold til dagens ordning.
I valget mellom de alternativer som foreligger i NOU 2006: 2, har menighetsrådet valgt å gi sin støtte
til flertallsinnstillingen fra Gjønnesutvalget.

Det er imidlertid mange uklarheter knyttet til hvilke konsekvenser denne modellen vil føre til,
noe som kunne friste til å ta mange forbehold på de enkelte spørsmålene, men vi har valgt å
svare på spørsmålene slik de er stilt, og regner med at det vil bli nye anledninger til å uttale

seg om enkeltheter i de ordninger som måtte komme.
For å presisere vårt hovedanliggende vil vi låne ord fra Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
(KA), men med en tilføyelse (i kursiv):
For Sokndal menighetsråd er det et overordnet mål at en framtidig revisjon av dagens
kirkeordning bidrar til å styrke Den norske kirkes muligheter til å fungere som en åpen,
inkluderende , diakonal , misjonerende og landsdekkende folkekirke med bred oppslutning og en
demokratisk forankret styringsstruktur . Det er også et mål å bidra til gode rammebetingelser
for andre tros- og livssynssamfunn i Norge , og at eventuell urettmessig forskjellsbehandling
mellom trossamfunn og mellom medlemmer av ulike trossamfunn blir opphevet.
Menighetsrådet vil også støtte KA's forslag om et nytt regionalt nivå - nært til soknene, men likevel
stort nok til å kunne drive en forsvarlig offentlig forvaltning i forhold til personalansvar, økonomi,
kirkegårdsdrift m.v. Dette kan sikre et enhetlig arbeidsgiveransvar for alle lokalkirkelig tilsatte.
Med en slik ordning vil vi tro at det enkelte menighetsråd vil bli bedre satt i stand til å løse sine
primære oppgaver med å vekke og nære det kristelige liv. Kanskje særlig vi som nå er både fellesråd
og menighetsråd i ettsognskommuner.
For at dette skal fungere også i praksis, må vi få en bedret økonomi som kan sikre Den norske kirkes
driftsnivå over hele landet. Vi tror dette best sikres ved offentlig støtte.
Vi er imidlertid uenige med KA i at biskoper fortsatt skal utnevnes av kongen i statsråd. Dette bør
også overføres til kirken.
Vi har forstått at dette kan ha som konsekvens at statskirkeordningen slik vi kjenner den i dag må
oppheves av juridiske grunner, men det ligger utenfor vår kompetanse å ta stilling til dette.

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Sokndal menighetsråd mener at staten bør føre en aktiv og støttende livssynspolitikk, bygget
på kristne og humanistiske verdiger. Staten må også sikre religionsfriheten for alle
trossamfunn, inklusive Den norske kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:

0
0

Børfortsette

Bør avvikles
® Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

0

Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
Vet ikke 1 ønsker ikke å svare

0

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0

Gjennom medlemsavgift

0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift

0

Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag
Q 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)

0 Ingen tillegg
Fl De politiske prinsipper

som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

0

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

Fl Kommunen
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor 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
(som nå)
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
r Vet ikke I ønsker ikke å svare

