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Staten og Den norske kirke - Høringssvar fra Molde kirkelige
fellesråd

Molde kirkelige fellesrå behandlet i møte 03.10.2006, sak 025/06 Staten og Den norske kirke - høringsuttale
fra Molde kirkelige fellesråd. Behandlingen ga slikt resultat:

Behandling. -
Fellesrådet drøftet saken. Det ble votert over de enkelte punkt i spørreskjemaet og det ble utformet
omforent uttale i tråd med de  momenter  som kom fram  i møtet.

Voteringsresultat i spørreskjemaet:
Spin 1. Som innstillingen, enstemmig.
Spm 2: Svaralt. I - 4 stemmer; svaralt. 3 - 3 stemmer.
Spm 3. Svaralt. 1- 4 stemmer; svaralt. 2 - 3 stemmer.
Spin 4,- Svaralt. 3 -- stri-::rier - ,cvaralt. 4 - 5,stemmer.

Spm 5: Svaralt. 1 - 3 stemmer; svaralt. 3 - 4 stemmer.
Spm 6: Svaralt. 2 - 7 stemmer; svaralt. 3 - 7 stemmer; svaralt. 5 - 5 stemmer.
Spm 7: Svaralt. 1- Enstemmig.
Spm 8. Svaralt. 2 - Enstemmig.

Vedtak:
Molde  kirkelige  fellesråd  vedtar uttale  til NOU 2006:  2 Staten og Den norske kirke i samsvar med
omforent forslag fremmet  i møtet .  Spørreskjema besvares i hht.  votering.

Høringssvar fra Molde kirkelige fellesråd:
Ad. spm 1.
Molde kirkelige fellesråd mener det bør være tros og livssynsfrihet for alle. Staten bør føre en aktiv og
støttende livssynspolitikk.

Ad. spm 2.
Molde kirkelige fellesråd mener at DNK bør fortsette som folkekirke  med endrede relasjoner til staten..

V i ønsker  reformer som bidrar til et friere forhold til staten - eksempelvis bør utnevning av biskoper og
proster legges til kirkelige organ.

Ad. spm 3
Vi ønsker fortsatt folkekirke. DNK bør ha en særstilling i forhold til andre tros- og livssynssamfunn. Dette
alternativet ivaretar en mangeårig tradisjon i landet vårt og bidrar til å videreføre en viktig del av vår felles
kulturarv.

Ad. spm 4



Molde kirkelige  fellesråd mener  DNK i hovedsak  bør finansieres med offentlige midler.

Vi tror offentlig finansiering best ivaretar framtidens folkekirke. Finansieringen bør i hovedsak være statlig
og fordeles etter en nøkkel som ivaretar folketall og aktivitet i de enkelte soknene. Kommunene bør ha det
økonomiske ansvaret for kirkebyggene. Noen form for medlemsbetaling kan gi en kreativ form for kirkelig
økonomi.

Ad spm 5
Til svaralternativ "Vet ikke - ønsker ikke å svare.":
V i vil innenfor statskirkeordningen øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer da vi tror
engasjement og deltakelse ved valgene vil øke med større grad av direkte valg.

Til svaralternativ "Valgordningene bør være som i dag":
Indirekte valg sikrer at kirkens utkant blir hørt og tatt hensyn til. Dette ivaretar best folkekirketanken.
Nominasjons- og valgprosessen kan forenkles.

Ad. spm 6
Vi mener at det kristne og humanistiske verdigrunnlaget må synes igjen i grunnloven og at det bør
grunnlovsfestes at staten skal føre en aktiv og støttende livssynspolitikk.

Ad. spm 7
Molde kirkelige fellesråd mener at den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) bør ha ansvaret for
gravferdsforvaltningen.

Vi har gode erfaringer med dagens ordning og får gode tilbakemeldinger på at denne fungerer godt. Vi tror
den lokale kirke best kan ivareta også medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn i og med at kirken har et
tydelig ståsted og er bevisst på at alle skal kunne gjennomføre en gravferd ut fra sitt livssyn.

Ad. spm
Molde kirkelige fellesråd mener den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunene bør ha det
økonomiske ansvaret.

V i ser det som selvsagt at den lokale kirke skal eie egne kirkebygg. Vi tror det er eier og bruker som best
ivaretar egne bygg, forutsatt at det er tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre dette, og vi tror at
kommunene er best i stand til å ivareta økonomien rundt kirkebyggene.

Verneverdige bygg som er tatt ut av aktiv bruk bør eies og forvaltes av staten i forståelse med kirkens
organer. Det bør uansett være gode tilskudd til forvaltning av kirker som er vernet eller listeført.
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Kirkeverge

Vedlegg: Spørreskjema

Kopi til: Kirkerådet, post.kirkeradet@kirken.no



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :

Type  høringsinstans

fl Kommune

M Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynss utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans
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1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:
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2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette Li stomn  vz

Q Bør avvikles
Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare  S 7 Å1 /` '

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

Grunnloven  1-I S r rriwi
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 3 S rr,Gvc

Q Lov  om trossamfunn
Vet ikke  / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres?

fl Gjennom medlemsavgift
fl Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift  2 s  i Mn l4
© Offentlig finansiering uten medlemsavgift S s? /i,' l6V?
[l Vet  ikke / ønsker ikke å svare

1



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

® Valgordningene bør være som i dag  3 sr 6-"'7
[ Øke  bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
® Vet ikke /  ønsker ikke  å  svare  -l  5,7

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
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene STC ri/2 v2 .7'/ rom, )

® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget  C,trrvr C 5r rrh`
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
M At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke i nhG2
0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

© Den 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
Q Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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