Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Nidaros , Flatanger menighetsråd, 2006
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Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
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:
Se kommentar

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
X Bør avvikles
0 Vet ikke I ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
El Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres ? Se kommentar
Q Gjennom medlemsavgift

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

Q Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles? Se kommentar
Q Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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 religionsfrihet?
(Her kan duldere 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 kristneog humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:
I

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet
ikke / ønsker ikke å svare
Fl
8. Hvem bor 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
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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - SPØRSMÅL TIL HØRINGSINSTANSENE
Kommentarer fra Flatanger menighetsråd til de ulike punktene i høringen.

Flatanger menighetsråd mener at følgende bør legges til grunn:

-

Sikre at Den norske kirke er der for alle som ønsker det.

-

Sikre at Den norske kirke har en lav terskel, slik at alle kan føle seg hjemme, uansett
grad av tro.

1. Hvilke overordnede

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Kommentar:
Flatanger menighetsråd mener at staten skal føre en aktiv og støttende livssynspolitikk da
dette er viktig for samfunnet, basert på lik behandling og religionsfrihet.

2. Den norske kirke som statskirke:
Kommentar:

Flatanger menighetsråd mener at statskirken bør avvikles slik den er i dag. Menighetsrådet
støtter flertallet i stat/kirke-utvalget om en ny lovforankret folkekirke.

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

Flatanger menighetsråd er enig med flertallet i stat/kirke-utvalget om en ny lovforankret
folkekirke. Den norske kirke blir et selvstendig rettssubjekt som ikke lenger er rettslig
underordnet staten. Likevel vil Den norske kirke gis en særlig status i forhold til andre trosog livssynssamfunn gjennom en egen kirkelov.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Kommentar:

Flatanger menighetsråd går inn for et alternativ som ikke direkte finnes på spørreskjemaet. Vi
ønsker en statlig finansiering kombinert med en livssynsavgift. Prosentfordelingen synes noe
vanskelig å fastsette. Med en slik ordning vil det ikke bli økonomi som avgjør om en vil være
medlem i kirken eller ikke. Staten innkrever en øremerket avgift/skatt til tros- og
livssynssamfunn av alle innbyggere. Avgiften fra de som ikke er medlemmer i noen tros- eller
livssynssamfunn kan gå til et kulturelt eller veldedig formål som Redd Barna, Røde Kors eller
lignende.
Må menighetsrådet velge ett av de alternativene som finnes på spørreskjemaet, ligger vi
nærmest alternativ 3, "Støtte fra det offentlige med noe medlemsavgift".

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Kommentar:
Flatanger menighetsråd vil ha gjennomgående representasjon og tre nivåer basert på lokalt

valg i den enkelte menighet, med representasjon gjennom prostiråd/fellesråd til kirkemøtet.
Menighetsrådet velges av menighetens medlemmer.
Prostirådlfellesråd består av representant(er) fra menighetene.
Kirkemøtet består av en representant fra hvert pro stiråd/fellesråd.
Kirkerådet velges av Kirkemøtet.
Flatanger menighetsråd forslår at ordinære menighetsprester tilsettes av at tilsettingsråd på
bispedømmeplan.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i $ 2 ( eller i en annen
paragraf ) i Grunnloven i tillegg til urinsippet om religionsfrihet?
Kommentar:

Flatanger menighetsråd mener at "Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget" bør fastsettes
i Grunnloven. Kulturarven i Norge er tett forbundet med kristendommen og kristne verdier og
dette ønsker vi fortsatt skal videreføres. Dette punktet vil dekke mange sider av
verdigrunnlaget som er viktig for oss her i Norge.
Vi ønsker og at de politiske prinsippene som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene

kan tas inn i Grunnloven. Selv om dette er selvfølgelige verdier i vårt samfunn i dag, bør disse
verdier forankres i Grunnloven.
Ved en eventuell avvikling av statskirkeordningen ønsker vi at Den norske kirke får en egen
særlov gitt av Stortinget noe som og flertallet i stat/kirke-utvalget går inn for.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Kommentar:

Flatanger menighetsråd går inn for stat/kirke-utvalgets mindretall hvor det anbefales at
kirkelig fellesråd beholder ansvaret for gravferdsforvaltningen.
Kirkebygg og kirkegårder utgjør en integrert helhet de fleste steder. Kirken har i tillegg behov
for de stillingene som finnes der i dag.
Menighetsrådet anbefaler derimot at begrepet kirkegård i lovverket erstattes av den nøytrale
betegnelsen gravlund eller gravplass.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Kommentar:

Flatanger menighetsråd går her inn for stat/kirke-utvalgets flertall om at kirkebyggene fortsatt
i grunnprinsippet skal eies av den lokale kirke og at kommunen fortsatt bør ha det
økonomiske ansvar for vedlikehold og drift.

Når det gjelder fredede og verneverdige kirker er menighetsrådet enig i stat/kirke-utvalgets
flertall om at staten bør ha ansvar for drift og vedlikehold, da disse kirkene en del av landets
kulturarv.

