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NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Eigersund kirkelige fellesråd har behandlet ovennevnte sak i sitt møte av 22.11.2006, sak
37/2006.  Vedlagt er høringsuttalelsen.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Eigersund kirkelige fellesråd

Type  høringsinstans

0 Kommune
X Kirkelig fellesråd

Prost/ biskop
Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

0 Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen  offentlig instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:
• Staten må føre en aktiv tros- og livssynspolitikk
• Den norske kirke forblir landsdekkende
• Staten må ha et ansvar ovenfor den kristne kulturarven.

2. Den norske kirke som statskirke:

n Bør fortsette  en stemme

Fl Bør avvikles  fem stemmer

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

0 Grunnloven

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  fire stemmer

Lov om trossamfunn  to stemmer

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift  to stemmer
Offentlig finansiering uten medlemsavgift  fire stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare



5. Hvordan  bør valgordningene og demokratiet  være  dersom statskirkeordningen
avvikles?

Valgordningene bør være som i dag  en stemme
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende  organer fem stemmer

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Dagens ordning med at det er menighetsrådsvalg samme året som det er Stortingsvalg, bør
endres til å følge kommunestyre perioden. Dette for å styrke den lokale fokuseringen.
Videre bør kirken og andre om ønskelig, kunne knytte sine valg nærmere opp mot
kommunevalget. Dette være seg i tidspunkt, lokalitet o.l. dette for å øke interessen for de
kirkelige valg. Videre bør det til fellesråd, kunne brukes direktevalg. De eller den som
velges til fellesrådet bør da automatisk få plass i menighetsrådet
Valgordningen og sammensetningen av bispedømmerådene bør også revideres. Det tenkes
da spesielt på nomineringsprosessen og de forskjellige yrkesgrupper mulighet til
representasjon.

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  seks stemmer
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)  fem stemmer

Q Kommunen  en stemme
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar:
Dette ut fra tankegangen om at den som har eiendomsretten også må ha driftsansvaret. Det vil
være en mulighet for kommunen å ha driftsansvaret der kirkegårdene er eid av kommune og
ikke er i direkte tilknytning til et kirkebygg.



8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

[ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økono.-  seks stemmer
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar:
Dette bør ikke være en diskusjon en gang, for dette bygger på årelange tradisjon om at kirkene
og kirkegårdene er soknet eiendom. Det lokale eierskapet bør også komme til uttrykk ved at
kommunene bevilger midler, men den økonomiske råderetten må ligge hos den lokale kirke.

ORGANISERING AV DEN NORSKE KIRKE
Det er i høringen dessverre ikke tatt med spørsmål om organisering. Fellesrådet
er av  den oppfatning at det overordnede prinsipp for organiseringen er et sterkt
lokalkirkelig selvstyre. Kirkens medlemmer og valgte styringsorgan for soknene
bør tillegges det samlede arbeidsgiveransvar for virksomheten.
Dette ut fra to aspekt:

1. Et sterkt lokalkirkelig selvstyre
2. Personal hensynet, med muligheten for samlet strategisk arbeid, samlet

ledelse av personalressursene og hensynet til arbeidsmiljøet.

OPPLYSNINGSVESENETSFOND.
Eigersund kirkelige fellesråd vil se det som selvsagt at  OVF fortsatt  skal vavre
et kirkelig fond  og at styret  i framtiden oppnevnes av sentralkirkelige aktører.
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