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Menighetsrådet i Nes behandlet i møte 16. november Sak 48106 NOU 2006: 2 Staten og
Den norske kirke - høringssvar.
Det var 6 stemmeberettigede til stede under voteringen
Menighetsrådet fattet følgende vedtak:

Se vedlagte høringssvarsskjema

Rett utskrift bekreftes

stn n
Ki everge Nes menighetsråd

Besøks- Nes menighetsråd åpent mandag. onsdag og torsdag Kirkeverge: 32 06 85 I 1

adresse: Jordeshagen 9 Bankgiro: 2351 05 25493 Sekretær: 32 06 85 10
3540 NESBYEN Org.nr. 976989961 Fax: 32 03 83 21



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans: Nes Menighetsråd i Hallingdal Prosti

Type  høringsinstans

Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
r-] Prost/biskop
Fl Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
0 Annen  offentlig instans
0 Annen privat  instans

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

Svar:

Staten bør føre en aktiv og støttende religionspolitikk der lik behandling av alle tros- og
livssynssamfunn skal være et grunnleggende prinsipp.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette

o Bør avvikles

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Mot I stemme avgitt for bør avvikles

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

X Grunnloven
0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Mot I stemme avgitt for egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Kommentar fra menighetsrådet:
Nes menighetsråd ser stort behov for å endre/regulere enkelte av grunnlovens paragrafer
knyttet til Den norske kirke.

§ 12 andre ledd endres  til:
Det antall av statsrådets medlemmer som er medlemmer av Den norske kirke utgjor kirkelig
statsråd  Kirkeministeren skal være medlem av Den norske kirke.



§ 16 endres til:
Kongen anordner  al offentlig  Kirke- og Gudstjeneste, alle møter og forsamlinger om
Religionssaker.

§ 21 første punktum endres til:
Kongen vælger og beskikker, efter å have hort sit statsraad, alle civile, biskoper og militære
Embedsmænd. [...J
Endringen medfører at bispedømmerådet ansetter proster som tjenestemenn. Dette da prosten
er biskopens leder av prestetjenesten i prostiet og bispedømmerådet bør derfor få anledning til
å ansette de mellomledere som bispedømmet trenger for å komplementere lederskapet i
bispedømmet.

Nes menighetsråd stiller spørsmål ved kongens hellighet i grunnlovens § 5.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom  medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift

X Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Enstemmig

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

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

Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Enstemmig

Departementet ber Kirkemøtet utrede andre og bedre demokratiske ordninger enn de i dag.

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)

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



Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen

Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Enstemmig
Kommentar fra menighetsrådet:
Menighetsrådet stusser på at i departementets høringssvar er en sammenblanding av
menighetsråd og fellesråd i dette spørsmålet. Det er ingen menighetsråd som har ansvar for
gravferdsforvaltningen i Norge i dag, da menighetsråd i ett-sokns kommuner har dette
ansvaret i kraft at de også er kirkelig fellesråd.

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

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Enstemmig
Kommentar fra menighetsrådet:
Menighetsrådet stusser på at i departementets høringssvar ikke benyttes dagens terminologi
der det heter at soknet er eier av kirkegårder og kirkebygg. Menighetsrådet forstår begrepet
Den lokale kirke her som soknet og ønsker å videreføre dagens ordning der soknet eier
kirkebyggene. Menighetsrådet mener i tillegg at når det gjelder listeførte kirke, stavkirker og
andre middelalderkirker må staten ta et større ansvar for finansieringen av vedlikeholdet av
disse.


