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NOU2006:STATEN OG DEN NORSKE KIRKE- HØRINGSUTTALSELSE
Frøya formannskap vedtar følgende uttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke:
Vi vil at Norge som stat skal tuftes på det kristne og humanistiske verdigrunnlag og at den Norske
Kirke fortsatt skal være en åpen, inkluderende og ikke minst en landsdekkende folkekirke.
Etter vår mening vil dette best kunne ivaretas ved at den Norske Kirke fortsetter som statskirke
med forankring i vår grunnlov som i dag!
Finansieringen av den Norske Kirke bør da, som i dag, fullt ut dekkes gjennom offentlige

budsjetter, uten medlemsavgift.
Men det vil fortsatt være nødvendig å arbeide for og styrke selvstendigheten til den Norske Kirke
slik at den bedre kan oppfylle sin rolle som trossamfunn for sine medlemmer.
Med dette som framtidig grunnlag bør man kunne få en utvikling som er tjenlig både for den
Norske Kirke og for andre tros- og livssynsamfunn i Norge.
Dersom vi mot vår formodning skulle få en situasjon der den nåværende statskirkeordningen

opphører, må den Norske Kirke knyttes opp mot staten på best mulig måte med en egen kirkelov
vedtatt av Stortinget.

Kirka bør da fortsatt være gjenstand for offentlig finansiering - uten medlemsavgift.
Valgordningen bør være som i dag, men nærdemokratiet må ivaretas og utvikles.
Uansett bør man se på muligheten for en samordning med Stortingsvalget!
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, men det offentlige bør fortsatt ha det økonomiske
ansvaret. Den lokale kirke bør også fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltningen. Men det bør
ses på løsninger i forhold til andre trossamfunn.
Formannskapet vedtar denne uttalelsen etter kommunelovens § 13 som Frøya kommunes uttalelse

i saken.
Etter muntlig uttalelse fra menighetsrådets leder Olga R. Johansen skal det tilføyes at det er feil i
vedtaket . Ordet fortsatt skal ikke være med. Det var ikke mulig å få rettet på dette før protokollen
underskrives.
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