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SAKSFREMLEGG

NOU 2006 :2 STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

SAKSGANG:

R.l.. I Utvalg  Møtedato Utvalfssaksnr

Vedlegg:

Brev fra Statsråden om NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke-Høring
Spørreskjema
Loppa Menighetsråds behandling av saken.

Andre  saksdokumenter  (ikke vedlagt):

NOU 2006:2 Staten og Den Norske Kirke

Saksopplysninger:

Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke avga sin utredning 31.
januar 2006, NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.

Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om
statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles.

Utvalgets flertall, 18 av de 20 medlemmene, anbefaler at statskirkeordningen oppheves.
Blant flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en "lovforankret
folkekirke", mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et selvstendig
trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn.

Kommunene er blant mange andre bedt om å uttale seg, og høringsfristen er satt til 1.
desember 2006.

Vurdering:

Loppa menighetsråd har arbeidet med høringen og har enstemmig besvart spørsmålene fra 1-
8 fra departementet som vedlagt.

Ordføreren anbefaler at Loppa kommune avgir uttalelse i tråd med menighetsrådets forslag.

Forslag til vedtak:

Det gis uttalelse til NOU 2006:2 - Staten og Den norske kirke - som det framgår av vedtak i
Loppa Menighetsråd av 29.08.06.
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Vedtak i  Formannskapet  - 10.11.2006:

Som forslag til vedtak.

Enst. Vedtatt.

Postadresse: Telefon: Telefax:
Parkvn. 1/3 784 53000 784 53001
9550 ØKSFJORD www.logpa.kommune.no postmottak@loppa.kommune.no



Menighetsrådet  SÆRUTSKRIFT

Sak 008/2006 Stat-kirke-høringen fram mot kirkemøtet.
Utredning av høringen.

Arkivsak 06100008
Dato: 29.08.2006

Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer
Løpenummer:
Arkivkode:

Kirke & Stat
H.B.
Stat-kirke-høringen fram mot kirkemøtet
06/00008-005
000021/06

008

Saksfremstilling
Aktuelle dokumenter  til saken  - er sendt ut tidligere og i brev av 5.7.06. (foreløpig innkalling)
- Det kongelige kultur- og kyrkjedepartement -  Rundskriv V-10N/2006
- NOU 2006:2 OM STATEN OG DEN NORSKE KYRKJA.  (Den tykke NOU)
- Det kongelige kultur- og kirkedepartement - til Høringsinstansene

NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke  -  Høring  (Spørsmål)
- Stat s  kirke  -  Om forholdet mellom staten og Den norske kirke (Den brune brosjyren)
- Den norske kirke Kirkerådet -  Stat-kirke-høringen fram mot kirkemøtet  (Veiledning)
Den siste vil vi bruke som arbeidsdokument for å besvare spørsmålene fra A-G.

Det er mye og tungt materiale som legges til grunn for å kunne uttale seg i Stat-kirke-høringen.
Jeg anbefaler dere å lese den brune brosjyren, spørsmålene til høringen og veiledningen fra
kirkerådet nøye. NOU 2006:2 kan da brukes som oppslagsverk for å utgrunn spørsmålene og
oppgavene i veiledningen.

Det er satt av en hel dag til å arbeide med høringen. Hele menighetsrådet vil herved få
anledning til å arbeide grundig med alle spørsmålene i høringen.

Jeg legger saken fram

Forslag til vedtak
uten innstilling.

Vedtak
Loppa menighetsråd har gjennomgått kirkerådets Stat-kirke-høring fram mot Kirkemøtet og
jobbet i grupper og plemun med alle punkter fra A til G.  Menighetsrådet har brukt veiledningen
fra Kirkerådet og NOU 2006:2 samt brosjyren Stat s kirke og ut fra dette svart på alle
spørsmålene fra nr. 1 til nr. 8 i Høringen fra Det kongelige kultur- og kirkedepartement
v/statsråden.

Loppa menighetsråd ble enstemmmig enig om følgende svaralterntiver til Det kongelige kurltur-
og kirkedepartement høring og Kirkerådets høring fram mot Kirkemøte.



A. Kirkeordning  -  i hvilken lov skal Den norske kirke være forankret:

Svar  på spørsmål 3: - GRUNNLOVEN.

Kommentar:  -  Med endringer og tilpassninger slik  at  kirkens ledelse,
(Kirkemøte), får mer  å  si (mer makt)

-  De som  styrer kirkesaker i Stortinget må være medlem av DNK.
- Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Svar på spørsmål  2: Den norske kirke som statskirke
- BØR FORTSETTE.

B. Statens ansvar for en aktiv støttende religionspolitikk

Svar på spørsmål 1: Overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for tros- og
Livssynspolitikken er:

- DEN NORSKE KIRKE SKAL FORTSATT VÆRE EN
VIKTIG KULTURBÆRER MED KRISTNE VERDIER.

Svar  på spørsmål 6: Dersom statskirkeordningen avvikles,  bør det tas med i § 2
(eller i en annen paragraf)  i Grunnloven
i tillegg til prinsippet om religionsfrihet -
- DE POLITISKE PRINSIPPER SOM STATSFORFATNINGEN

BYGGER PÅ;  SÅ SOM DEMOKRATI, RETTSTATEN OG
MENNESKERETTIGHETENE.

- AT DEN NORSKE KIRKE ER EN EVANGELISK-LUTHERSK
KIRKE

C. Finansiering av Den norske kirke

Svar  på spørsmål 4: - OFFENTLIG FINANSIERING UTEN MEDLEMSAVGIFT.

Kommentarer: -  Det må  bevilges mer penger til kirken.
Staten må  ta det  økonomiske ansvar.
Prostiene  må stå  for felles kompetanse,
mens  soknene  må stå nær menigheten.

D. Kirkebyggene

Svar på spørsmål  8: - DEN  LOKALE  KIRKE BØR EIE KIRKEBYGGENE,
OG KOMMUNEN BØR HA DET ØKONOMISKE  ANSVARET.

Kommentarer:  -  Eldre,  værneverdige og fredede,  kirker bør  eies  av  Staten.
-  Staten må ta  det økonomiske ansvar for drift og vedlikehold.



E. Valgordninger og demokrati

Svar på spørsmål 5: - VALGORDNINGENE BØR VÆRE SOM I DAG.

Kommentar:  -  Valget bør  foregå  sammen med stortingsvalget,
samme  dato,  samme sted,  samme lokaler.

- I tillegg bør valgreglene  endres  slik at de er
i samsvar med valgreglene for kommunevalget.

- Loppa menighetsråd har forsøkt å ha valg  sammen med
stortingsvalget på  samme  sted,  samme  tid og  samme
lokaler med godt  resultat på  valget i 2001 og valget i 2005.

-  Dette  økte valgdeltakelsen  fra ca 2,  7%  til ca. 27%.

F. Gravferdsforvaltningen

Svar på spørsmål 7: - DEN LOKALE KIRKE (MENIGHETSRÅD ELLER KIRKELIG
FELLESRÅD).

Kommentar:  - Fellesråd og kommune kan inngå tjenesteytingsavtaler
der fellesrådet styrer gravferdsvirksomheten (kirke m.m.)
med kommunal bistand,  arbeidskraft og maskinpark.

G. Øvrige spørsmål

Svar: LOPPA MENIGHETSRÅD HAR INGEN FORSLAG.

Enstemmig  vedtatt:

Rett utskrift
Øksfjord Qen 15.  september 2006

JK

(Helene Benjaminsen
daglig leder/kirkeferge.

Utskrift sendt til: Det kongelige kultur- og kirkedepartement - Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

Kopi sendt til: Den norske kirke - Kirkerådet, PB 799 Sentrum, 0106 Oslo.
Soknepresten i Loppa.


