DEN NORSKE KIRKE
Sandnes kirkelige fellesråd
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Staten og Den norske kirke - høring

Sandnes kirkelige fellesråd behandlet saken om høring på sitt møte 27.1 1.2006, sak 57/06.
Vedlagt følger høringsuttalelsen.
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Navn på høringsinstans: Sandnes kirkelige fellesråd
Type høringsinstans

[] Kommune
X
(]
[]
[]
Q

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:
-

Tros og livssynsfrihet må sikres alle landets borgere, dette innebærer også retten til frihet fra religion.
Samfunnet aksepterer nærværet av ulike tros og livssynssamfunn i det offentlige rom. Dette gir
forpliktelser av etisk og økonomisk art.
Det norske samfunnet har historiske og kulturelle røtter knyttet til og vevd sammen med de kristne
verdier.

2. Den norske kirke som statskirke:
fl Bør fortsette
X Bør avvikles
Vet ikke 1 ønsker ikke å svare

o

Statskirke kan forstås på flere måter. Sandnes kirkelige fellesråd vil avvikle dagens ordning med at kirken er knyttet til
staten i rettslig forstand. Likevel er dette ikke til hinder for at kirken er lovforankret.
Vi er oppatt av at folkekirka fortsatt tilhører folket, skal være åpen og inkluderende. Kirken skal utvikles og bli en enda
bedre kirke med enda større oppslutning og større kontaktflate. Hvis en skal oppnå dette er det i all hovedsak avhengig
av at den lokale kirke står for kvalitet, nytenkning og utvikling. En løsrivelse fra dagens statlige styring og dermed
sterkere ansvar for kirkas egen ledelse, vi kunne virke motiverende for videre utvikling av folkekirka. Staten med sitt
regulerende lovverk og forskrifter kan på enkelte områder virke hemmende på utviklingen.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
fl Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Sandnes kirkelige fellesråd ønsker en lovforankret kirke. Dette bør fastsattes i egen kirkelov vedtatt av Stortinget..

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 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
Sandnes kirkelige fellesråd støtter forslaget om en fortsatt offentlig finansiert kirke. Denne offentlige finansieringen vil
være like for andre livssyns og trossamfunn.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag
fl Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Det bør være gjennomgående representasjon fra menighetsråd/sokneråd til prostiråd og så direkte derfra til
kirkemøtet. Det er viktig for det lokale engasjement ved valg at medlemmene/velgerne vet at de har innflytelse
helt til topps, og at det øverste organ får sterkere tilknytning til lokalplanet.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragra fl i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[] Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstater 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

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

o
o

Brukerundersøkelsen

for gravferdsordningen

viser at kirken ivaretar gravferdsforvaltningen

på en svært god måte.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[] 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
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Det bør være unntak for verneverdige kirkebygg og middelalderkirker som har spesiell lokal og nasjonal kulturhistorisk
verdi. Det er behov for betydelige ressurser for å ivareta dette ansvaret, som går utover det Den norske kirke som
trossamfunn alene har ansvaret for.

Behandlet i Sandnes kirkelige fellesråd 27.11.2006
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