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DEN NORSKE KIRKE
Sande menighet

Vår dato

Vår ref.

1. november2006

1/001 CarstenFuruseth

Deres dato

Deres ref

Til Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen

Pb. 8030 Dep.
0030 Oslo
Sak: Svar på stat-kirke høringen fra Sande menighetsråd
Høringen ble behandlet på møte I7.oktober 2006.
Særutskrift av Fellesrådssak 040/06.
Til punkt 1:
Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Vi mener det er viktig at staten fører en aktiv og støttende livssynspolitikk som er lovfestet, og som
skal være et vern for alle trossamfunn og livssyn. Alle skal behandles likt. For å få dette til mener vi at
det, uansett utfallet av stat-kirke saken, bør være nedfelt i grunnloven en verdiparagraf som på en
særskilt måte henviser til kristne og humanistiske verdier.
Menighetsrådets 9 medlemmer gikk enstemmig inn for dette.
Til pkt. 2:
Den norske kirke som statskirke:
Vi mener at den norske kirke fortsatt skal være statskirke. Den norske stat og kirke er tett
sammenbundet gjennom 500 år. I kirken hviler hele vår nasjons identitet. Vi vil få et rotløst folk uten
fortsatt statskirke.
5 medlemmer stemte for at statskirken bør fortsette. 4 stemte for at den bør avvikles.
Til pkt. 3:
I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Vi ønsker en lovforankret folkekirke. Dagens grunnlovsbestemmelser oppheves og det utformes en
kortfattet rammelov som forankres i en grunnlovsbestemmelse. En lovforankret folkekirke ivaretar
stillingen som Dnk har i landets historie og vil ikke oppfattes av medlemmene som et endelig brudd
med staten. Denne lovforankrede folkekirken skal fortsatt være landsdekkene med bred kontaktflate
og med rom for ulik grader av trosengasjement og aktivitet blant sine medlemmer.
Til dette punktet stemte 4 for. Pga. lederens dobbeltstemme ble dette vedtatt.
Da høringssvaret under fikk like mange stemmer er det riktig av oss å sende dette med.
Vi ønsker å videreføre dagens ordning med statskirke, og vil derfor ha en grunnlovsforankret
folkekirke. Dagens statskirkeordning sikrer best at Den norske kirke er der for alle som ønsker det, og
dagens ordning sikrer best en tilstrekkelig lav terskel for at alle skal kunne føle seg hjemme i kirken
uansett trosengasjement.
4 stemte for dette høringssvaret. I stemte vet ikke.
Til pkt. 4:
Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Sande kirkekontor
Besøksadresse : Bergbakken 2, 3070 Sande
Postadresse : Pb. 220 , 3071 Sande

Tlf. 33 78 53 80
Faks: 33 78 53 81

Org. nr. 876 990 822
Bankforbindelse : DnB Nor
Kontonr. 2525 20 02823

Den norske kirke
Sande menighet

lp
Ved en lovforankret folkekirke bør det offentlige stå for hovedfinansieringen. Dette statlige tilskuddet
skal dekke lønninger for alle kirkelige tilsatte. Fra kommunen kommer tilskudd som dekker bygging,
vedlikehold, forvaltning og drift av kirkebygg. Et mindre medlemsbidrag skal dekke finansieringen av
menighetens øvrige virksomhet.
8 stemte for dette høringssvaret. 1 stemte på vet ikke.
Til pkt. 5:
Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?
Dagens ordning med direkte valg kun til menighetsrådet fortsetter. Det vil være vanskelig å engasjere
medlemmene i Dnk til enda et valg de må delta i. Det blir også for mye personfokus og valgkamp med
for mage direkte valg.
8 stemte for dette høringssvaret. 1 stemte vet ikke.
Til pkt. 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?
Norge har i 1000 år vært et kristent land og bygger mye av sin historie på kristendommen. Den norske
kulturarven er også tett forbundet med kristendommen og kristne verdier. Derfor ønsker vi å ha med i
§ 2 en setning som sier at staten skal bygges på et kristent og humanistisk verdigrunnlag.
8 stemte for dette høringssvaret. I stemte vet ikke.
Til pkt. 7:
Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Siden 1997 har kirken ved fellesrådet vært ansvarlig for kirkegårdsforvaltningen. Da de aller fleste
gravferdene i Norge i dag skjer etter Den norske kirkes ordning, vil det være naturlig at en kirkelig
myndighet ivaretar den offentlige gravferdsforvaltningen. Brukerundersøkelser viser at nesten alle,
uansett livssyn, er fornøyd med den måten kirken forvalter gravferdene. Hvis dette blir lagt under
kommunen er vi redd for at forvaltningen av kirkegården vil bli usynlig for medlemmene i Dnk.
9 av 9 stemte for dette høringssvaret.
Til pkt. 8:
Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Kirkebygget har vært eid av de lokale bøndene. Det er den lokale kirke ved sine valgte organ som må
eie kirkebyggene videre. Ansvaret for å vedlikeholde og eventuelle bygge ut disse bør dekkes av
kommunen. På mange steder er det kirker fra middelalderen, og på den måten representerer en viktig
kultur for hele kommunen.
9 av 9 stemte for dette høringssvaret.
Med vennlig hilsen
for Sande so

Carsten Furuseth
Kirkeverge
Vedlegg: Svar på spørsmålarket (2 sider)
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Sande menighetsråd
Type høringsinstans
n Kommune
®Menighetsråd /kirkelig fellesråd bispue
-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

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Vi mener det er viktig at staten fører en aktiv og støttende livssynspolitikk som er lovfestet,
og som skal være et vern for alle trossamfunn og livssyn. Alle skal behandles likt. For å få
dette til mener vi at det, uansett utfallet av stat-kirke saken, bør være nedfelt i grunnloven en
verdiparagraf som på en særskilt måte henviser til kristne og humanistiske verdier.

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Q Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q
Q
®
Q
Q

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

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet
avvikles?

være dersom statskirkeordningen

® Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Fl 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)
Ingen tillegg
0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

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