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Vedlegg:
Samlet uttalelse fra menighetsrådene datert 27.11.06

Menighetsrådenes

innstilling til kommunestyret:

Flertallet går inn for:
1. Grunnlovsforankret folkekirke, som innebærer at dagens statskirkeordning videreføres, og
gjeldende grunnlovsbestemmelser forblir uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll
og innflytelse ved at Kongen/regjeringen er øverste kirkestyre og Stortinget lovgivende
myndighet.
2. Finansieringen av Den norske kirke fortsetter som nå gjennom bevilgninger både fra stat
og kommune. Kommunen har finansieringsansvaret for de oppgavene hvor lokal
tilpasning er mest ønskelig, mens staten har ansvaret for å finansiere formål som i liten
grad påvirkes av lokale forhold.
3. Gravferdsforvaltningen: Menighetsrådene ønsker at fellesrådet bør ha ansvaret.
Innbyggene har tillit og erfaring med at dagens ordning fungerer godt.
4. Eiendomsrett: Dagens ordning videreføres. Vi har erfaring med at lokalt eierskap fører til
nærhet, og medlemmene føler et større ansvar for kirkebyggene og kirkegårdene og deltar
gjerne på dugnader. Dette anser vi som svært positivt
Mindretallet går inn for:
1. Lovforankret folkekirke hvor Grunnlovens nåværende regler om statskirkeordningen
oppheves. Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til staten i forhold til andre
tros- og livssynssamfunn gjennom en egen kirkelov gitt av Stortinget. Den norske kirke
skal fortsatt være en landsdekkende kirke. Kirken videreføres med samme trosgrunnlag
og demokratiske oppbygging. Rettslig sett får kirken økt religionsfrihet og økt mulighet
til å påberope seg denne friheten. Kirken fastsetter selv sitt læregrunnlag, og utnevner og
ansetter sine biskoper og prester og forvalter sin økonomi.
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-22. Finansiering : Medlemsavgift over
skatteseddelen i tillegg til offentlig støtte
gjennom overføringer fra staten.
3. Gravferdsforvaltningen: Det hele administreres gjennom kommunen.
4. Eiendomsrett : Kommunen overtar eierskapet og det økonomiske ansvar på linje med
andre kommunale bygg.

Behandling i Hitra kommunestyre - 30.11.2006:
Uttalelse fra menighetsrådene var omdelt.
Det ble fremmet forslag på utsettelse av saken til møte 07.12.06.
Forslaget fikk 22 stemmer og dermed vedtatt.

Vedtak i Hitra kommunestyre - 30.11.2006:
Saken utsettes til kommunestyrets møte 07.12.06.

Behandling i Hitra formannskap - 07.12.2006:
Går direkte til kommmunestyret.

Vedtak i Hitra formannskap - 07.12.2006:
Går direkte til kommmunestyret.
Enst.

Behandling i Hitra kommunestyre - 07.12.2006:
Lars P Hammerstad fremmet menighetsrådenes mindretallsforslag
Sigmund Jessen fremmet menighetsrådenes flertallsforslag.
Ved votering fikk menighetsrådenes mindretallsforslag 9 stemmer og falt. 13 stemte for
menighetsrådenes flertallsforslag som ble vedtatt.

Vedtak i Hitra kommunestyre - 07.12.2006:
1. Grunnlovsforankret folkekirke, som innebærer at dagens statskirkeordning videreføres, og
gjeldende grunnlovsbestemmelser forblir uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll og

-3innflytelse ved at Kongen/regjeringen er
øverste kirkestyre og Stortinget
lovgivende myndighet.
2. Finansieringen av Den norske kirke fortsetter som nå gjennom bevilgninger både fra stat
og kommune. Kommunen har fmansieringsansvaret for de oppgavene hvor lokal
tilpasning er mest ønskelig, mens staten har ansvaret for å finansiere formål som i liten
grad påvirkes av lokale forhold.
3. Gravferdsforvaltningen: Menighetsrådene ønsker at fellesrådet bør ha ansvaret.
Innbyggene har tillit og erfaring med at dagens ordning fungerer godt.
4. Eiendomsrett: Dagens ordning videreføres. Vi har erfaring med at lokalt eierskap fører til
nærhet, og medlemmene føler et større ansvar for kirkebyggene og kirkegårdene og deltar
gjerne på dugnader. Dette anser vi som svært positivt

Rett utskrift attesteres.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:

r, Ø
Type høringsinstans
Q
[]
Q
[]
Q
[]

Kommune
Menighetsråd/ lirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunnutenforDen norske kirke
Frivilligorganisasjon innenforDen 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:
Bør fortsette
© Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[] Gjennommedlemsavgift
[] Medlemsavgiftmed noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
FL
Y Offentligfinansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet vavre dersom
statskirkeordningen avvildes?

® Valgordningene
børværesomi 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 religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[] Ingen tillegg

f2 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
® Det humanistiske verdigrunnlaget

© At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
® Vet Ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
1L1Den lokale kirke (menighetsråd

eller kirkelig fellesråd)

© Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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