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Utredning: Viser til tidligere utsendte papirer i saken.
Lokal komiteen har hatt 2 møter. Dette er en vanskelig sak å ta stilling til.
Komiteen har prøvd å se saken fra flere vinkler, men er kommet frem til at en
ønsker å beholde dagens statskirkeordning som er forankret i grunnloven.

Forslag til uttalelse:
Hasvik Menighetsråd har det overordna helhetssyn at Norge prinsipielt skal ha
en grunnlovsforankret folkekirke med forankring i Den evangeliske-lutherske
kirke.
Vi frykter at dersom grunnlovsbestemmelsen som angår kirken bortfaller så vil
det skape et konstitusjonelt tomrom som vi ikke skuer rekkevidden av.
I en verden der alt forandres bør det være noe fast som en kan forholde seg til og
som skaper identitet og forankring.
Vi ønsker oss en åpen og inkluderende folkekirke med et likeverdig kirketilbud
for hele landet.
For øvrig vil vi bemerke følgende:

- Kirkens ordning bør justeres i forhold til dagens virkelighet
- Ordningen med to arbeidsgiverer i Kirken bør  sees på av de sentrale

myndigheter
- Menighetsrådet bør bestå kun av folkevalgte som velges av menighetens

medlemmer. I tillegg møter daglig leder med innstillingsrett og prest som
teologisk rådgiver for rådet. Disse skal ikke ha stemmerett. (- Presten bør
ikke ha stemmerett i et folkevalgt organ i kraft av sin stilling.)

- Den lokale kirke bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen



- En liten kystkommune, som vår, med få innbyggere har ingen mulighet til
å finansiere driften av menighet, kirker og kirkegårder ved hjelp av
medlemsavgift

- Det er uheldig at vi stadig pålegges nye avgifter. Avgifter kan virke
ekskluderende

- Verneverdige bygg bør/må finansieres av staten
- Den Norske Kirke bør finansieres av det offentlige uten medlemsavgift

Hasvik menighetsråd beklager at høringsfristen i utgangspunktet var altfor
kort og i tillegg ble fremskyndet midt under ferieavviklingen.

VEDTAK:  Hasvik menighetsråd vedtar forslaget til uttalelse samt
spørreskjema.

Enst.

Hasvik menighetskontor den 05.10.06.

Rett utskrift: Hasvik Menighetsråd
9590 Hasvik

Reidun Irene Aasebø
fungerende daglig leder



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

oKommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bisp
Prost/biskop

Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
Q Annen privat  instans

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
Fl Bør  avvikles
0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
0 Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
0 Lov om  trossamfunn
Fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige  og med noe  medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

1



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

® Valgordningene bør være  som i dag  - wed Smo- ) \->-5€
Q Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
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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)

Q ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det  humanistiske verdigrunnlaget

At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
r-] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Q 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
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

2


