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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
Q Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/ biskop
0 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:

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

o

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

© Grunnloven
EI Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
FI Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
© Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

Valgordningene bør være som i dag
Q 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 religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
Q Ingen tillegg

© De politiskeprinsippersom statsforfatningenbyggerpå; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

Q Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
Ø At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

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

o

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
© Den lokale kirke bor eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

REFLEKSJONER
Porsanger Menighetsråd ble tidlig i diskusjonen enig om at de ikke ønsker å skille
stat og kirke. Samtidig ble det klart at det stod mellom alternativ 1. Grunnlovsforankret Folkekirke og alternativ 2. Lovforankret Folkekirke.
Stat-kirkeutvalget/Gjønnesutvalget har som kjent gått inn for alternativ 2 som er
lovforankret folkekirke.
I debatten/diskusjonen kom det helt klart fram at Porsanger menighetsråd ikke er
enig i Gjønnesutvalgets innstilling på alternativ 2, Lovforankret folkekirke.
Menighetsrådet er av den oppfatning at det er store svakheter ved alternativ 2,
Lovforankret folkekirke, herunder:
- Lokaldemokrati og Arbeidsgiveransvar
- Organisering
- Finansieringsløsning
- Sentral fastsetting av stillingsmønster
- Gravferdsdriften
Arbeidsgiveransvar:
Porsanger menighetsråd er enig i forslaget om et enhetlig arbeidsgiveransvar.
Samtidig er rådet uenig i Gjønnesutvalgets innstilling som vil legge
arbeidsgiveransvaret nasjonalt.
PMR mener dette vil føre til en storstilt oppbygging av byråkrati regionalt og nasjonalt
og svekke vår lokale kirkes nåværende selvstendighet.
For de tilsatte i Dnk vil avstanden opp til ansvarlig arbeidsgiver bli svært lang. Dette
vil samtidig føre til et tunggrodd byråkati og pulverisering av ansvar i
personalmessige og arbeidsmiljørelaterte saker.
PMR vil ha et enhetlig arbeidsgiveransvar for alle lokalkirkelig tilsatte på et nivå som
er nær soknet, men stort nok til sikre en profesjonell ivaretakelse av arbeidsgiveransvar og ledelse. Dette ønsker vi skal skje på et nytt mellomnivå-/ prostinivå som vil
sikre åpenhet, likebehandling, og et trygt og utviklende arbeidsmiljø.
Gravferdsektoren:
Den norske kirkes innsats i gravferdsektoren er ikke svekket. Dnk har mottatt svært
få klager eller saker hvor Den norske kirke ikke har behandlet pårørende på en
verdig og respektfull måte. Brukerundersøkelsen som er gjennomført av KA viser
følgende:
- De pårørende er meget godt fornøyd med måten de er blitt behandlet på.
- I samtlige Nordiske land er det den Lutherske folkekirken som har
gravferdsforvaltningen for alle innbyggerne.
- Utredningen til stat-kirkeutvalget fokuserer på kirkens kompetanse, fornøyde
brukere og kirkelig gravferdsansvar i de nordiske land trekker i motsatt
retning av utvalgets konklusjon.
- Vår erfaring er at Den norske kirke innehar nødvendig kompetanse innenfor kultur,
religion, ritualer, symboler og sorg som er viktig for å kunne sikre likebehandling og
verdighet for alle livssyn og kulturer.
Når det gjelder organisering, finansiering og sentralt fastsetting av stillingsmønster
Vil vi redegjøre nærmere for dette i vedlegget nedenfor:

VEDLEGG TIL HØRINGSSKJEMA STAT-KIRKE - UTDYPING
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
Iivssynspolitikken?
Svar på spørsmå 11:

- DNK skal være evangelisk - luthersk kirke, være
landsdekkende og en viktig kulturbærer tuftet på de
kristne kulturverdier.
- DNK må få et sterkt lokalkirkelig selvstyre med Soknet
som lokalkirkens styringsorgan.
- Den norske kirke må for fremtiden organiseres som
en samlet virksomhet. Dagens todeling endres og det
opprettes et nytt mellomnivå på prostenivå som får et
samlet arbeidsgiveransvar.
Dette nivået skal forvalte lokal kirkeøkonomi på vegnet av
soknet.
- Mer konkrete ledelsesmodeller må derfor utvikles og
prøves ut.
- Staten og kommunene skal finansiere bygging,
vedlikehold, forvaltning, drift av kirkebygg og tilskudd
til administrasjon.
Hvordan dette skal skje må utredes videre av KKD.

2. Den norske kirke som statskirke
Svar på spørsmål 2:

- Bør fortsette med visse endringer.

3. I hvilken lov skal Den norske kirke være forankret?
Svar på spørsmål 3:

-GRUNNLOVEN
- Kongen som øverste kirkestyre fortsetter inntil videre.
- GL § 12 endres. Kirkestatsråden må være medlem i DNK
Kirkelig statsråd består av de som er medlemmer i DNK.
- Kirkerådet gis innstillingsrett på inntil 3 kandidater
overfor kongen i statsråd.
- Kongens prerogativer i GL § 16 bør oppheves.
- Nåværende statskirkeordning er ikke i strid med
prinsippet om likebehandling av tros- og
livssynssamfunn, men det må justeringer til av GL § 2,
GL §12 og GL §16.
- Egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
- KKD må utrede videre både fremtidig styringsmodell,
organisering og finansieringsordning.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Svar på spørsmål 4:

- Offentlig finansiering uten medlemsavgift.
- Kirken må for fremtiden få en sikrere driftsnivå-/
økonomi enn det vi har i dag.
- Det totale tilskuddet til lokalt nivå må økes og
dette må innskjerpes i lovgivningen.
- Det opprettes et nytt mellomnivå/på prostenivå som får et
samlet arbeidsgiveransvar. Dette nivået skal forvalte
lokal kirkeøkonomi på vegnet av soknet.
- Samme styringsorgan må ha forvaltningsmyndighet i
forhold til alle ressurser som brukes innenfor den
virksomhet de har ansvar for. Den lokale kirke skal foreta
endelig prioritering av stillinger og satsingsområder.
- En kombinasjonen med en statlig og en kommunal
finansiering videreføres med noen endringer.
- Staten skal finansiere alle stillinger i administrasjon,
gudstjenesteliv, kirkelige handlinger, trosopplæring,
diakoni, kirkemusikk og tilskudd til fredede og
verneverdige kirkebygg.
- Kommunene skal finansiere bygging, vedlikehold,
forvaltning og drift av øvrige kirkebygg..
- Prosti/Fellesråd er tilskuddsmottaker og forvalter felles
økonomi, inklusive det staten i dag bevilger til
prestetjenesten.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Svar på spørsmål 5:

- Valgordningene bør ikke være som i dag.
- Valget bør foregå sammen med stortingsvalget,
samme dato, samme sted, samme lokaler.
- Erfaringer fra andre steder viser at valgfremmøte
mangedobles ved et slikt opplegg.
- Et hvert navn på stemmelista skal telle like mye.
Stemmetallet avgjør plasseringen.
- Valgreglene må endres i tråd med dette.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2
(eller i en annen parafraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om
relegionsfrihet?
Svar på spørsmål 6:

- De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på
så som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene.
- Den norske kirke er en evangelisk-luthers kirke.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar på spørsmål 7:

- Den lokale kirke, menighetsråd/fellesråd.
- Brukerundersøkelsen som er gjennomført viser at av alle
kommunale tjenester er gravferdstjenesten på topp, dvs.
8 av 10 er svært godt fornøyd med den gravferdstjenesten fellesråd/menighetsråd utfører i dag.
- Vår erfaring er at Den norske kirke innehar nødvendig
kompetanse innenfor kultur, religion, ritualer, symboler,
sorg som er viktig for å kunne sikre likebehandling og
verdighet for alle livssyn og kulturer.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Svar på spørsmål 6:
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- Den lokale kirke, Fellesråd/Menighetsråd bør eie
kirkebyggene.
- Staten skal finansiere fredede og verneverdige
kirkebygg.
- Kommunene skal finansiere bygging, vedlikehold,
forvaltning og drift av øvrige kirkebygg..

&IxÅ
Egil Borch

dagligleder

