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Gjøvdal sokn ser det som en forutsetning at Den norske kirke kan videreføres som en
landsdekkende folkekirke med lokal tilstedeværelse over hele landet , og med et
tilgjengelig og fullverdig tjenestetilbud også i spredt bebygde områder.
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.
De kristne og humanistiske prinsippene bør ligge til grunn for overordnet tros- og
livssynspolitikk.

Gjøvdal sokn ønsker en fortsatt grunnlovsforankret folkekirke med noen endringer i GL § 2,
12 og 16.
Den norske kirke er en viktig kulturbærende samfunnsinstitusjon som formidler verdier og
livstolkning til store deler av det norske folk. Det må være 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 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.
Vi mener at det vil være uheldig med for kategoriske tradisjonsbrudd på dette
samfunnsområdet. Det vil samtidig være ønskelig å videreføre denne gradvise reformprosess i
forhold til nåværende lovgivning. Vi er uenig med utvalget i at vi har kommet til veis ende
med å utvikle kirkeordningen innenfor en form for statskirkelig grunnkonstruksjon. Ved å
kombinere en dynamisk forståelse av gjeldende kirkerett med noen konkrete endringer i
lovverket, vil en kunne få en utvikling som er tjenlig både for Den norske kirke og for andre
tros- og livssynssamfunn.
De områder som nå peker seg ut for reformer og økt kirkelig selvstendighet er først og fremst
områder som knytter seg til ytre rammebetingelser; økonomi, tilsettingsordninger (biskoper
og proster) og organisering (enheter og arbeidsgiverforhold). Disse forhold er samtidig
områder som knytter seg tett opp til Stortingets lovgivende og bevilgende myndighet.
Muligheten for delegasjon av myndighet fra staten til kirkelige organer på disse områder bør
være tilstede dersom tidligere vedtatte kirkepolitiske målsetting om å gå til yttergrensene når
det gjaldt delegasjon, står ved lag.
Lovrevisjonen av 1996 innebar at den lokale kirke fikk økt selvstendighet overfor kommunen.
Vi mener at det nå bør legges til rette for at kirken på nasjonalt nivå også gis status som
selvstendig rettssubjekt. Etter vår vurdering vil dette være mulig uten at statskirkeordningen
defineres som opphevet. Forutsetningen for en slik utvikling vil imidlertid være, at denne
selvstendiggjøring av kirken på sentralt og eventuelt også regionalt nivå ikke går på
bekostning av den lokalkirkelig selvstendighet som ble juridisk definert i 1996.
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Vi ser det som en forutsetning at Den norske kirke kan videreføres som en landsdekkende
folkekirke med lokal tilstedeværelse over hele landet, og med et tilgjengelig og fullverdig
tjenestetilbud også i spredt bebygde områder. Geografiske sokn bør videreføres som
grunnenhet i Den norske kirke med status som selvstendige rettssubjekt og med betydelig
grad av lokalt selvstyre.
Finansiering.
Gjøvdal sokn ønsker en offentlig finansiering der staten har all ansvar.
Med visse endringer og presiseringer ser vi det som ønskelig at lokalsamfunnet ved

kommunestyret fortsatt har et finansielt hovedansvar for kirkebyggene. For øvrig bør det være
den lokale kirke som foretar den endelige og konkrete prioritering av stillinger og
satsingsområder for den lokale kirke.

Gravferdsforvaltning.
Den lokale kirken beholder ansvar for gravferdsforvaltningen.
Kirken i Gjøvdal sokn ligger midt inne på kirkegården, og er vårt nærområde.
Vi mener derfor, at den lokale kirke fortsatt bør ha ansvar for gravferdsdriften. De kirkelige
fellesrådene har i ti år hatt erfaring i å ha to ulike roller; både som et kirkelig organ med
ansvar for kirkelige oppgaver, og en rolle der de på oppdrag fra lovgiver løser en offentlig og
allmenn oppgave for alle innbyggere, uavhengig av medlemskap i Den norske kirke.
Erfaringene med denne ordningen er god og vi ønsker derfor at hovedtrekkene i dagens
gravferdsforvaltning videreføres.
Eiendomsrett.
Kirkene er soknets eiendom, og bør forbli soknets eiendom.
Demokrati - valgordning.
Valgordningen bør utredes nærmere, for så å bli gjenstand for revisjon.

Gjøvdal, 19. oktober 2006
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans

: Gjøvdal

sokneråd

Type høringsinstans

o

Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

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?
Gjøvdal sokn ser det song en forutsetning at Den norske kirke kan videreføres som en
landsdekkende folkekirke med lokal tilstedeværelse over hele landet , og med et
tilgjengelig og fullverdig tjenestetilbud også i spredt bebygde områder.
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.
De kristne og humanistiske prinsippene bor ligge til grunn for overordnet tros- og
livssynspolitikk.
2. Den norske kirke som statskirke:
X Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
X Grunnloven
0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

o Valgordningene

bør være som i dag

[ Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
X Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Valgordningen bor utredes nærmere, for så å bli gjenstand for revisjon.

6. Dersom statskirkeordningen
paragraf

) i Grunnloven

avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen

i tillegg til prinsippet

om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[] Ingen tillegg
[ 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
X Vet ikke / ønsker ikke å svare

Vi ønsker ikke å avvikle statskirkeordningen, og vi viser til kommentaren i spørsmål 1.

7.

Hvem bør ha ansvaret

for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

