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HØRINGSSVAR: NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Vi takker for tilsendt høring til NOU 2006 :2 Staten og Den norske kirke.
Gausel menighetsråd, Stavanger har i sitt møte 15.11.2006 avgitt følgende uttalelse.

Med vennlig hilsen

Eli Thorset Våge

daglig leder
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Stavanger , Gausel menighetsråd , 15.11.06
[]
X
[]
[]

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

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
Staten har hatt et moralsk/etisk verdigrunnlag i den evangelisk -lutherske tro og lære, grunnlovfestet
fra 1814 (§2).Når det fremdeles er 4/5 avbefolkningen som tilhører DNK, er det ingen grunn til å
endre på dette grunnlaget. Tvert i mot er det i vårt pluralistiske samfunn viktigere enn noen gang at vi
har et klart grunnlag å bygge våre holdninger på i møte med de mange livssyn som er på markedet.
Andre trossamfunn og livssyn kan sikres fulle demokratiske rettigheter, som vi har i andre lover og
regelverk.
Den norske kirke må betraktes som eget trossamfunn , og som dette få velge sine
bekjennelsesskrifter , sin identitet , velge sine ledere og ha lokalmenigheten som grunnenhet.

2. Den norske kirke som statskirke:
0 Bør fortsette
X Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

Statskirken slik ordningen er i dag bør avvikles. Men kirken må beholdes som
folkekirke der statens verdigrunnlag er forankret i Grunnloven.
Kirken må selv styre i eget hus, velge sine ledere og ha lokalmenigheten som
grunnenhet.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X
X
0
[]

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Fordi medlemskapet i Den norske kirke omfatter over 80% av befolkningen, fordi
kirkebyggene har stor kultur og tradisjonsverdi og fordi kirkene er samlingssteder
for gudstjenester og kirkelige handlinger for folk flest, mener vi at det ligger en
forpliktelse fra staten til å ivareta disse verdiene. Dette ansvaret sikres ved
forankring i både Grunnloven og egen kirkelov. Den norske kirke som trossamfunn
kan for øvrig likestilles med de andre trossamfunnene.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[] Gjennom medlemsavgift

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

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
En overordnet religionspolitikk der Staten aktivt skal støtte utøving av tro og deltaking i
tro- og livssynssamfunnene, vil innebære at det offentlige må støtte disse økonomisk. Slik
finansiering vil best sikre like økonomiske vilkår.

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

n Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

Valgordningen bør ha sitt grunnlag i lokalmenigheten. God oppslutning fra aktive kirkemedlemmer
vil være den mest demokratiske måte å velge sine ledere på.
Fellesrådet bør velges slik at det blir en link mellom menighetsrådene og fellesrådets sammensetning.

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

Den norske kirke (og langt på veg også Staten har og har hatt Bibelen og de lutherske
bekjennelsesskriftene som et godt grunnlag for liv og lære gjennom mange generasjoner. Gausel
menighet mener at dette har vært til stor velsignelse for kirken og for folket. Derfor ønsker vi at
dette fortsatt skal nedfelles i Gunnloven.
Det kristne livssynet som ligger i vår konfesjon(den evangelisk-Lutherske) er like humant som
noen annen humanistisk livsanskuelse. Derfor er alternativ 3 og 4 i høringsuttalelsens hovedpunkt
6 inkludert i vårt svaralternativ 5.

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

Kirkelig Fellesråd bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.
Erfaringene i
Stavanger er at alle parter, arbeidsgiver, de ansatte og ikke minst de pårørende
knytter gode relasjoner med kirkegårdsarbeiderne i sorgtiden. Livsynsnøytraliteten
blir ivaretatt og tilrettelagt slik pårørende ønsker.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0
X
[
Q

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
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
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret. Det er viktig
at Fellesrådet har ressurser til å kartlegge behovene bygningsmassen har for vedlikehold,
rehabilitering,vurdere nybygg osv. Dette vil igjen kunne danne grunnlag for kommunens
økonomiske ansvar.

