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Staten og Den norske kyrkja  -  Høyring

Vedlagt er høyringsuttaler frå Fellesrådet i Stangvik/ Surnadal og Todalen sokneråd.

Stangvik sokneråd har i sak 52/06 og Åsskard sokneråd liar i sak 36/06 uttalt at sokneråda sluttar seg til
uttalen frå Fellesrådet.

Venleg helsing

Ingeborg  Nordlund
`' Kyrkjeverje

Unni Ølen Brekke
Sekretær



Sak 036 /06 Stat og kyrkje - uttale

Vedtak:

DEN NORSKE KYRKJA
Fellesrådet i Stangvik og Surnadal

6656 SURNADAL

Tlf: 71657060

Faks:71657061

Vår ref.: 06/00015-007

Staten og Den norske  kirke -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Stangvik og Surnadal  kyrkjelege fellesråd

Type  høringsinstans
[] Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig  instans
[ Annen privat instans

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

Uttale :
Ved gjennomgang av forholdet mellom stat og kirke er det mange hensyn å ta.
I denne sammanhengen, som i så mange andre, dreier det seg om å ta med seg det som er bra fra fortida, og
tilpasse seg slik at en blir i takt med samtida.
I bygdene våre er det et stort flertall som tilhører kirken, og den kristne kultur. Mange har tilhørighet knyttet
opp til kirkehus og kirkegård og det arbeid kirken står for. For oss er det en utfordring å forstå og å ta godt vare
på de som har en annen kulturbakgrunn. Ofte kan det å være godt kjent med og stolt over egen kultur være det
beste utgangspunkt for å forstå og åpne for andre med ulikt ståsted. Usikkerhet og utrygghet ligger ofte bak
intoleranse og stigmatisering

Kirken lokalt forvalter i dag det kollektive og ukommersielle, som en motvekt til et rotløst samfunn.
Kirken har lang samfunnskompetanse som er gjenomprøvd gjennom generasjoner, med krisehåndtering, kirken
formidler framtid og håp når verden av en eller annen grunn raser. I stillhet møter kirken mange og ivaretar en
samfunnskompetanse som må sikres for framtida.

I dag er det en ganske stor forskjell på by og land og virkeligheten i forhold til trospluralisme i landet vårt.
Denne ulikheten bør også komme fram i et framtidig lovverk slik at lokal tilpasning er mulig. Det trengs ulike
løsninger for Nordmøre og Oslo.

En ny lov må være fleksibel og gi rom for ulikheter slik at alle kan føle seg respektert og ivaretatt, samtidig som
vi må se og ta vare på den rike kulturarven og levende tradisjon vi har. "Livssynsnøytrale løsninger" er ikke
ønskelig, det bør heller legges opp til rom for ulik livssynsutfoldelse og gjensidig toleranse. Polarisering og
stigmatisering er en trussel i forhold til verdivalg.

Vi ønsker at landet vårt skal ha verdiparagrafer i grunnloven. Og lover som regulerer kirken.
Som basis for fremtidens kirke forutsetter vi at kirken fortsatt skal bygge på det trosgrunnlag Den norske kirke
har i dag.

For en fremtidig kirke ønsker vi at følgende premisser skal legges til grunn:

1. Kirken skal være åpen og ha plass for alle kirkens medlemmer og rom for ulike grader av
trosengasjement og deltakelse. Det skal være rom for ulike meninger og oppfatninger.
Det skal være både en hverdagskirke og en høytidskirke, som møter folk der de er.



2. Kirken skal være landsdekkende, det skal være tilgang til gudstjenester og
kirkelige handlinger i hele  landet . Den lokale kirke skal beholdes.

Kirken skal ha nærhet til  sine medlemmer , med mulighet for lokale variasjoner og
forskjellige tilpassninger. Samtidig må gudstjenester og liturgier være gjenkjennelig, slik at
medlemmene kjenner seg igjen og føler seg velkommen selv om en kommer til en annen
kirken enn den en vanligvis går i.

3. Kirkens skal være samfunnsengasjert, og ha en sentral plasss i samfunnet, politisk,
kulturelt og sosialt.
Kirken skal legge vekt på trosopplæring og diakoni. Vi ønsker at samarbeid mellom skole
og kirke skal opprettholdes og videreutvikles. Kirken må sammen med stat og kommune
sørge for at den kristne kulturarven videreføres og fornyes.
Kirken skal være en forkjemper for livssynsfrihet.

4. Kirken skal være demokratisk oppbygd i sitt styresett. Det må sørges for et demokratisk
grunnlag gjennom gode valgordninger, gjerne samtidig som stortings-/kommunevalg,
elektronisk valg er også mulig. Soknet skal fortsatt være grunnleggende enhet.
Kirkehusene eies av soknene. Staten tar over det økonomiske ansvaret for vernede
kirkebygg.

5. Kirkelig tilsatte skal ha en arbeidsgiver for alle tilsatte. Organisasjonen skal være
lokalt tilsatt og forankret i lokalt selvstyre. Økonomien styres lokalt.

6. Kirken skal bestyre gravferdsvesenet  også  i framtida, andre trossamfunn skal ha mulighet til å ha egne
gravlunder på lik linje med kirken. Dagens kompetanse på gravferd må tas vare på. Vi mener dette
bør organiseres lokalt. Gravferdsvesenet finaniseres direkte fra staten.

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette  -  3 stemmer
® Bør avvikles  -  1 stemme

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

® Grunnloven - 3 stemmer

® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  - 1 stemme
[] Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift - 2 stemmer
Offentlig finansiering uten medlemsavgift - 2 stemmer

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag- 2 stemmer
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende  organer  -  1 stemme
® Vet ikke / ønsker ikke å svare -  1 stemme

Kirken skal være demokratisk oppbygd i sitt styresett. Det må sørges for et demokratisk
grunnlag gjennom gode valgordninger, gjerne samtidig som stortings-/kommunevalg,
elektronisk valg er også mulig. Soknet skal fortsatt være grunnleggende enhet.
Kirkehusene eies av soknene. Staten tar over det økonomiske ansvaret for vernede
kirkebygg.



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 politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
® Vet ikke / ønsker ikke å svare

Vi ønsker en religiøst støttende stat, statens verdigrunnlag det kristne. Dette bør være hjemlet i grunnloven
slik at en evt. endring vil måtte bli henstand for et demokratisk valg.

7. Hvem bør  ha ansvaret  for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) -3 stemmer

® Kommunen  - 1 stemme
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
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
Q Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare


