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Vikebygd  den 24.11.2006

Høyringsinstansen, Vikebygd Sokneråd, handsama høyringa i sak 64-06, møtedato 21.11.2006.

Vikebygd Sokn tilhøyrer Ølen Prestegjeld i Vindafjord Kommune, Nordre Ryfylke Prosti, Stavanger
Bispedøme.

Soknerådet gjorde fylgjande vedtak:

"Framlegget til høyringssvar vedk. 'NOU 2006:2 Staten og Den norske Kyrkja' vert vedteke og skal sendast
inn frå Vikebygd Sokneråd, med dei endringar soknerådet gjorde i møtet."

Dette vedtaket var samrøystes med 7 røysteføre til stades.

Før denne røystinga vart kvart einskild punkt teke opp.
Ved røystinga under punkt 2, Den norske kirke som statskirke, fordelte røystene seg slik:
Bør fortsette = 1 røyst
Bør avvikles = 5 røyster
Vet ikke/ønsker ikke å svare = 1 røyst

På dei andre punkta var det samrøystes.

Vi syner til vedlagde høyringssvar.

Med venleg helsing
Sokneråd

tet-'
teinar Skartland

Leiar



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Vikebygd Sokneråd

Type  høringsinstans

fl Kommune
® Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
El Prost/biskop

Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen  privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar: Det norske samfunn er gjennom dei siste 1000 åra bygd på den kristne trua. Den
har i stor grad blitt lagt til grunn i utforminga av lover og rettssyn, grunnlov og
samfunnsordningar. Vår kultur har i stor grad innslag av den kristne tru. Det at 85
prosent av det norske folk er medlem i D.n.kyrkja, syner at dette er noko eit stort
fleirtal av folket ynskjer.

Difor er det viktig at storting og regjering fylgjer opp dette gjennom å føra ein aktiv og
støttande livssynspolitikk.

Då den kristne trua, og særleg den evangelisk-lutherske trusretning har så stor
oppslutnad mellom det norske folk, så er det rett at Den norske Kyrkja har ein
særstilling og også vert nytta i offentlege samanhengar der dette høver. Eit tett
samarbeid mellom stat og kyrkje vil vera ein konsekvens av dette, og dette må sikrast
gjennom ei eiga kyrkjelov.

Dei norske styresmaktene må difor også sikra at kyrkjebygg vert teke godt hand om og
at midlar vert stilte til disposisjon for vedlikehald, drift og nybygg der det er trong for
dette. Dette må finansierast gjennom dei skatteinntekter staten tek inn og delast på
ulike trussamfunn etter medlemstal.

Det er vidare viktig at trus- og religionsfridomen vert ivareteken, og at alle som bur i
Noreg fritt skal få velja den religion eller det trussamfunn dei vil vera medlem av, eller
om dei ynskjer å stå utan noko religiøst tilhøyre.

2. Den norske kirke som statskirke:

Q 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
Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare
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4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Vet  ikke / ønsker ikke å svare

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

Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Dersom kyrkja vert verande som statskyrkje, så er det viktig å gå gjennom dei
ordningar som er i kykja, m.a. mtp val, tilsetjingar og representasjon, og gjennomføra
dei endringar som kyrkja vil vera best tent med i åra frametter. Auka bruk av direkte
val vil også her kunna gje auka engasjement.

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)

El Ingen  tillegg
0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,  rettstaten
og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
El Det  humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den  norske kirke er en evangelisk - luthersk kirke
El Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen

Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

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