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NOU 2006 :  Staten og Den norske  kirke  - høring

Voie menighetsråd har behandlet utredningen om Staten og Den norske kirke. Spørreskjemaet
er utfylt og de enkelte spørsmål er i noen grad kommentert.

Det var 11 stemmeberettigede tilstede i møtet. Det er enighet om med 10 mot 1 stemme, å
støtte Gjønnesutvalgets flertall om en lovforankret folkekirke.

Menighetsrådet har gjennomført stemmeavgivning på hvert enkelt delspørsmål, og
stemmegivningen fremkommer i spørreskjemaet.

Med vennlig hilsen

Bir ilte Engest
Daglig leder

E-post: voie. meni ¢. hettnu,kristiansand. kommune.no Organisasjonsnummer : 976 992 539 MVA
Konto: 3000 07 70058



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Vole menighetsråd ,  Kristiansand domprosti, Agder og
Telemark bispedømme.

Type høringsinstans

El Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

11 Prost/ biskop

Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

0 Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig  instans

Annen privat  instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssyns politikken?

Svar:
Sikre den enkeltes rett til å tilhøre et livssyns- og trossamfunn.
Sikre den enkeltes medbestemmelsesrett
Nasjonal forpliktelse for å legge til rette for religionsutøvelse.
Sikre lokal tilgjengelighet for å kunne tilhøre, lære og utøve sin religion (landsdekkende)
Sikre økonomiske rammebetingelser for den lokal menighet.

2. Den norske kirke som statskirke:

LI Bør fortsette
X Bør avvikles og erstattes med en lovforankret folkekirke slik det fremkommer i modell 2 i

Utredningen.

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Som det går fram av avkryssingssvarene støtter vi (et flertall/mindretall i menighetsrådet ) konklusjonen
til flertallet i Gjønnesutvalget om at statskirkeordningen bør avvikles. Vi tror at en slik nyordning best vil
legge til rette for en offensiv, åpen og landsdekkende folkekirke; Den norske kirke. En slik nyordning av
kirken må videreutvikle en demokratisk forankret styringsstruktur.
(10 stemmer for. En ønsket ikke å svare).

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

El Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget

11 Lov  om trossamfunn

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

En selvstendig folkekirke skal etter vår mening fortsatt ha tett dialog med staten gjennom et lovverk. Ut
fra dette og det foregående, følger at kirken best vil være tjent med en egen kirkelov vedtatt av Stortinget .
I loven må det fremkome at DNK er en evangelisk-luthersk kirke. Vi ønsker videre at Staten skal
synliggjøre sitt verdigrunnlag og vil støtte Gjønnesutvalgets forslag om en verdiparagraf knyttet til
Grunnloven.
(Enstemmig)



4. Hvordan bør Den norske kirke  f inansieres?

Gjennom  medlemsavgift

Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
X Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

LI Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

El Vet ikke /  ønsker ikke å svare

(6 stemte for "Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift. 5 stemte for "Offentlig finansiering
uten medlemsavgift).

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

0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Demokratiprosessen i kirken må fortsette. Valgordningen bør være som i dag med direkte valg til
menighetsråd og indirekte valg til andre råd. Vi forslår å legge ned bispedømmerådet til fordel for
prostiråd som består av representanter fra menighetsrådene, og at prostirådene sender
representanter til kirkemøtet. Dette sikrer en større gra av nærhet mellom kirkemøtet og
menighetene.
Alt arbeidsgiveransvar bør ligge i prostirådene  mens  biskopene har tilsynsmyndigheten.

Her har vi utdypet et annet alternativ enn de preformulerte valgalternativene. Vi ønsker direktevalg på
menighetsråd, som i dag, og et indirekte valgt prostiråd fra menighetsrådene som erstatter
bispedømmerådet. Dagens bispedømmeråd er "for langt borte" fra menigheten/sognet som er kirkens
operative ledd. Representanter til kirkemøtet velges fra prostirådene. Da vil det bli det en gjennomgående
representasjon fra menighetsråd via prostiråd til kirkemøte. Biskopen styrkes som tilsynsmann ved at han
ikke står for ansettelser, men kun ordinasjoner og tilsyn.
Avslutningsvis ønsker vi å tilføye at dette er et område som må utredes nærmere når det er tatt stilling til
en fremtidig kirkeordning
(Enstemmig).

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

0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
X 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:
I en egen kirkelov bør det stå at DNK er en evangelisk- luthersk kirke.



Som tidligere anført, mener vi at Grunnloven skal ha en verdiparagraf som synliggjør statens
verdigrunnlag. En slik verdiparagraf må ha med at det norske samfunn skal bygge/bygger på
kristne og humanistiske verdier. Kirkeloven- ikke Grunnloven, må ha med at DNK er en
evangelisk luthers folkekirke.
(10 stemte for "Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. 1 stemte for "At Den norske kirke
er en evangelisk-luthersk kirke).

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

11 Kommunen

11 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Den lokale kirke (menighetsråd eller fellesråd) bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen slik det
er i dag. Dette har fungert godt og kirken har opparbeidet kompetanse på området.
(Enstemmig)

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 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

Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0 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. Det er lokalbefolkningen/ menighetens medlemmer som i stor
grad gjennom dugnadsinnsats og innsamling av midler har bidratt til bygging av kirker.
(Enstemmig)


