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Stat -kirke , høringsnotat

Helleland menighetsråd ,  Stavanger bispedømme ,  behandlet på sitt menighetsrådsmøte 18.10.06 saken som
"stat-kirke,  høringsuttalelse."

Vedlagt følger:
• Særutskrift av menighetsrådsmøtets vedtak (sak 44/06)
• Spørsmålsskjema med avkrysning og kommentarer.

Med vennlig hilsen,

4i%%l.. ^ %wl G f7Cu^P
Svein Anton Hansen
Sekretær

Besøksadresse :  Damsgårdsgate  4 A Telefon: 51 46 33 41
Åpningstider : Tirsdag,  onsdag og fredag  kl. 10.00 - 14.00 Telefax: 5146 33 31
Mailadresse :  einarb@ekfno
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Særutskrift av motebok

Helleland menighetsråd har i møte 18.10.2006 hatt til behandling:

Sak: HMR  4412006  Stat-kirke , høringsnotat

Saken blir fremmet uten ytterligere saksbehandling.
Vil anbefale -  kirken.no - her ligger de mye  stoff om KIRKE STAT.
Høringsnotatet ble sendt ut med forrige møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

ingen forslagtil  vedtak.

Møtebehandling:

MR brukte god tid på denne saken.  Det ble først en generell samtale om ansettelsesrett og den økonomiske
situasjon ved en eventuell ny kirkeordning.
Ansettelsesrett :  Her ble dagens utnevnelsesordning problematisert,  at staten utnevner biskoper og proster. Det
ble nevnt viktigheten av at kirken selv må få bestemme hvem som skal være dens åndelige veiledere.
Økonomi :  Samtalen om økonomi dreide seg mye om en ny kirkeordning vil medføre kontingent. En frykt for at
kirken vil miste medlemmer hvis det innføres en kirkeskatt/-kontingent.
Det ble påpekt at 18 av de 20 i Gjønnesutvalget vil avvikle dagens kirkeordning.  14 av disse 18 går inn for det
som kalles  "lovforankret  folkekirke."
Det ble også understreket viktigheten av å være folkekirke,  at mange føler tilhørighet til kirken ved tradisjoner
og de kirkelige ritualer.
Jørgen Tore leste opp hva Bjerkreim Sokneråd hadde vedtatt i denne saken.
Etter dette gikk MR gjennom høringsskjemaet ,  og stemte over hver enkelt punkt. Se vedlagt kopi av skjema.

Vedtak:

Helleland MR oversender høringsskjemaet med stemmetall og kommentarer til Kultur- og
Kirkedepartementet.

Helleland menighetsråd

JØRGEN TORE OMDAL
KIRKEVERGE
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : o

Type  høringsinstans

[] Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

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

Annen offentlig  instans
Annen privat  instans
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1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:
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2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette 4
Bør avvikles ,5
Vet ikke / ønsker ikke å svare 4

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

[} GrunnlovenZ
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 5'
Lov  om trossamfunn 0
Vet  ikke  /  ønsker ikke  å  svare 0

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

o Gjennom medlemsavgift

o Medlemsavgift  med noe støtte  fra det  offentlige 0
Støtte fra det offentlige  og med noe medlemsavgift
Offentlig  finansiering uten medlemsavgift ,j

Q Vet ikke /  ønsker ikke  å svare 4
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5. Hvordan bør valgordningene og  demokratiet  være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Valgordningene bør være som i dag '
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer 0

Vet ikke / ønsker ikke å svareC>

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 religionsØet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Ingen tillegg 0
0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene 0
(Ø Det  kristne og humanistiske verdigrunnlagety

Det  humanistiske verdigrunnlaget C
Ø At  Den norske kirke er en  evangelisk- luthersk kirke '

Vet  ikke  /  ønsker  ikke  å svare 0

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) "-
[l Kommunen v
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare 0

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret C7
Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske "
ansvaret

Q Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret o
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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