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NOU 2006 :2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE 7-HØRINGSUTTALELSE
SORTLAND MENIGHETSRÅD

FRA

Sortland menighetsråd har drøftet de 3 syn på Staten og Den norske kirke, som presenters
I NOU 2006: 2. Vi har i tillegg forsøkt å sette oss inn i det forslag som er framlagt av
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) og som plasserer seg et sted
mellom nåværende ordning og hovedutredningens flertallstilslutning om en lovforankret
folkekirke. Sortland menighetsråd støtter i hovedsak den mindretallstilslutning som
ønsker en fortsatt Grunnlovsforankret folkekirke.
Vedlagt følger utfylt spørreskjema fra Kultur- og kirkedepartementet.
utdypning av menighetsrådet synspunkter.

Nedenunder gis en

A.
Kirkeordning - i hvilken lov skal Den norske kirke være forankret
Sortland menighetsråd har som overordnet mål at en framtidig revisjon av dagens
kirkeordning skal bidra til å styrke Den norske kirkes (Dnk) muligheter til å fungere som
en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred oppslutning og en
demokratisk forankret styringsstruktur. Kirkens historiske og kulturelle plass i
lokalsamfunnet må ivaretas. Dnk skal være der for alle som ønsker det, og den skal
fortsatt ha et lavterskel tilbud som gjør at alle kan føle seg hjemme i kirken uansett
trosengasjement. Menighetsrådet mener at det er en fortsatt Grunnlovsforankret
folkekirke som best vil ivareta ovennevnte hensyn.
Gjønnesutvalget støttes i at staten legitimt kan definere sitt forhold til en dominerende
majoritetskirke noe annerledes enn til andre trossamfunn, uten å komme i strid med antidiskrimineringsbestemmelsene
i lovverket. Forbud mot diskriminering gjelder
diskriminering på usaklig grunnlag. I et land der det historisk og faktisk eksisterer et stort,
dominerende trossamfunn, vil det på mange områder og i mange sammenhenger være
saklige grunner for myndighetene til å behandle dette samfunnet annerledes enn andre.
Slik forskjellsbehandling forekommer i de fleste land der ett trossamfunn er mye større
enn de andre (jfr. NOU 2006:71). Det er imidlertid nødvendig å endre oppdragelsesplikten i GL. § 2 siste setning. Øvrige reformer bør gjøres innenfor Grunnlovens rammer,
slik som bekskrevet i NOU 2006:19.
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B.

Overordnede prinsipper som skal ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken.
Den statlige tros- og livssynspolitikken hviler i dag på tre bærebjelker : prinsippet om
tros- og livssynsfriheten, statskirkeordningen og prinsippet om likebehandling av
trossamfunn. På dette grunnlag fører staten en aktivt støttende politikk overfor alle tros og
livssynssamfunn. Sortland menighetsråd ønsker at denne politikken skal videreføres.
C.
Finansiering av Den norske kirke
Sortland menighetsråd går inn for en fortsatt offentlig finansiering av kirken der både stat
og kommune pålegges et finansielt ansvar. Vi tror det er viktig med fortsatt nære bånd på
lokalplanet mellom kirken og kommunen, også på det finansielle området. Det må
tilstrebes at en unngår en utvikling der finansieringsordningen medvirker til at mennesker
av økonomiske grunner unnlater å bruke kirkens tjenester. Så lenge prinsippet om
likebehandling av trossamfunn legges til grunn, mener Sortland menighetsråd at det
offentlige fortsatt bør ha et hovedansvar for å finansiere Den norske kirkes virksomhet.
D.
Kirkebyggene
Utredningen "Staten og Den norske kirke" bekrefter og understreker soknenes
eiendomsrett til kirker og kirkegårder. Disse eiendommene har helt siden middelalderen
vært knyttet til soknene. Kirkens medlemmer i hvert sokn har i om lag tusen år vært
ansvarlig for å finansierer, bygge og vedlikeholde kirkehus i Norge. Den rettslige
selvstendiggjørelsen av soknet i 1996, og den tilhørende juridiske klargjøring av
kirkebygget som soknets eiendom, nå forstås som en rettslig kodifisering av en
århundrelang tradisjon. Sortland menighetsråd støtter derfor det syn at kirkebyggene
fortsatt skal være soknets eiendom og forvaltes av menighetsråd-/fellesråd. Kommunen
bør, som i dag, ha det økonomiske ansvaret (jfr, punkt C)
E.
Valgordninger og demokrati
Uansett hvilken tilknytningsform det skal være mellom Staten og den norske kirke bør
demokratiseringsprosessen fortsette. Det er nødvendig å vurdere nye valgordninger for å
øke valgdeltakelsen, f.eks ved å ha direkte valg til flere kirkelige råd enn i dag.
E.
Gravferdsforvaltningen
I de nordiske landene har majoritetskirken ansvaret for gravferdsforvaltningen. Dette
gjelder også for Sverige som har innført en ny kirkeordning med skille mellom stat og
kirke.
Gjennom gravferdsloven fra 1996 ble den lokale kirkes ansvar for den offentlige
gravferdsforvaltningen bekreftet og tydeliggjort i Norge. 12004 gjennomførte TNS
Gallup en undersøkelse om den brukeropplevde kvaliteten på gravferdstjenestene.
Målgruppen for undersøkelsen var et tilfeldig utvalg pårørende som har vært ansvarlig for
gravferd og/eller gravfestere de siste 3 - 4 år. I en omregnet kvalitetsindeks i skala fra 0
til 100 ga denne undersøkelsen en totalscore på 80 poeng. I følge TNS Gallup er dette den
høyeste brukertilfredshet de hadde målt på noen offentlig tjeneste. Flertallet i denne
under-søkelsen mener at alle har likeverdige muligheter til en verdig gravferd, uavhengig
av tradisjon og livssyn, og flertallet opplever det ikke problematisk at Den norske kirke
har hovedansvar for kirkegårder og gravlunder.
Nåværende gravferdslov fra 1996 åpner for ulike samarbeidsformer mellom den lokale
kirke og kommunen. En god gravferdsforvaltning forutsetter bred kompetanse innenfor
både ulike grøntfaglige og tekniske områder, samtidig kreves det stor kompetanse
innenfor kultur, religion, ritualer, symboler, sorg og andre områder som handler om å
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møte forskjellige folk med innsikt og forståelse. Lokalt på Sortland forvaltes denne
kompetansen gjennom et godt samarbeid mellom om Den norske kirke og kommunen,
både når det gjelder utvidelse av kirkegårdsarealer og i forhold til drift og forvaltning av
kirkegårdene. Sortland menighetsråd mener at denne ordningen fungerer godt, og at den
lokale kirke (menighetsråd eller kirkelige fellesråd) fortsatt bør ha ansvar for
gravferdsforvaltingen.
Framlegges som forslag til vedtak på møte i Sortland menighetsråd 18.10.2006.

StigPedersen
Kirkeverge

Sissel Olderskog
Sortland menighetsråd

Vedlegg :
•

Utfylt spørreskjema fra Kultur- og kirkedepartementet

Menighetsrådets
Sak 44/2006

vedtak i møte den 18.10.2006

Vedtak som innstillingen.

Stig' Pedersen
Kirkeverge
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
:

Navn på høringsinstans
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2.

Type høringsinstans

SORTLAND
MENIGHETSRÅL
Kirkevergen

j , i
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7

8400 Sortland
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Q Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenforDen norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Dennorske kirke
( Annen offentlig instans
[] Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:
!.

2. Den norske kirke som statskirke:

Ø Bør fortsette
0 Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirkevære forankret?

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

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe stette fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
` Offentlig ? nansienr?g uten medlemsavgift
-L-
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Q Valgordningene bør være som i dag
[ Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles , hva bør i så fall stå i § 2 ( eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religion~et?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer).
Q Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatingen

bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiskeverdigrunnlaget
[] At Den norske kirke er en evangelisk lutherskkirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[l Kommunen
[l Vet ikke /.ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

[] Kommunenbør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
[

Vet ikke / ønsker ikke å svare

