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Eigerøy  menighetsråd har i møte  21.09.2006  hatt til behandling:

Sak: EØY 51 /  2006 Stat/kirke høring

Kole. ksl.4.. 454/.1......Beh ...............

Legger ved skrivet til høringinstansene. Arbeidsutvalget har drøftet spørsmålene i spørreskjemaet og kommet
med et forslag til vedtak. Dette er også vedlagt, og danner grunnlaget for drøftingen på møtet.
På grunn av kirkemøtet, ønsker en at menighetene kommer med sine høringer innen den 15 oktober. Vi følger
derfor ikke den offentlige fristen som er 01.12.06
Den kortfattede utredingen fikk dere utdelt i juni, men det ligger noen eksemplarer i kirka om noen skulle
trenge det.

Forslag til vedtak:

Skjema med spørsmål i forbindelse med høringen er gått igjennom og utfylt av menighetsrådet
og godkjennes.

Vedtak:

Skjema med spørsmål i forbindelse med høringen er gått igjennom og utfylt av menighetsrådet
og godkjennes.
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Staten og Den Norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans : Eigerøy menighetsråd

Type  høringsinstans
Kommune

X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop

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:
• Staten skal aktivt støtte fri religionsutøvelse
• Kirkene skal selv velge sine ledere og ha indre selvstyre uten innblanding

fra staten.

2.Den norske Kirke som statskirke:
Bør fortsette  1 stemme

X Bør avvikles  6 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar: Vi støtter flertallsinnstillingen fra Gjønnes utvalget. Lovforankret folkekirke.

3. I hvilken lov bør Den Norske Kirke være forankret?
Grunnloven  1 stemme

X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  6 stemmer
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

XOffentlig finansiering uten medlemsavgift  5 stemmer
Vet ikke I Ønsker ikke å svare

Kommentar: Vi mener kirken bør være landsdekkende, slik at den kan dekke kirkelige behov
for hele befolkningen, også i grisgrendte strøk. Derfor bør staten være inne med
fullfinansiering.



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende  organer  enstemmig
Vet ikke / Ønsker  ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
• Kirken utnevner selv sine biskoper
• Kirkemøtet blir kirkens øverste organ med

sanksjonsmyndighet.
• Forenkle valgordningen.
• Det er viktig å styrke demokratiet i kirken for å få opp

valgdeltagelsen, og styrke eierskapet og tilhørigheten til
kirken.

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 flere alternativer)

Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettsstaten og

menneskerettighetene.  enstemmig
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget  enstemmig

Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den Norske Kirke skal er en evangelisk-luthersk kirke.
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:
• Vi ønsker ikke en sekulær stat, men at staten skal bygge på kristne

verdier og den kristne kulturarven.

7. Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)  enstemmig

Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar: Dette må gjøres i nært samarbeid med kommunen og med tilrettelegging for at
andre tros- og livssynssamfunn kan bruke kapell/kirker der disse ikke kan bruke egne lokaler.

8. hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.

X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene,
og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret  enstemmig
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / Ønsker ikke å svare.

Kommentar: Det økonomiske ansvaret bør ligge på kirkelig fellesråd som i dag, men for at
DnK skal være landsdekkende, bør stat/kommune gå in og støtte økonomisk. For
verneverdige kirker bør staten ha fullt økonomisk ansvar.


