
Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Nærøy  Kirkelig Fellesråd

Type  høringsinstans

Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop

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

Q Annen offentlig  instans
Q Annen privat  instans

,;, . .
i°:R#..w v,'....E?:_.,.............,.

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

Svar:
Høringsinstansene utfordres her til å si noe om hvilke prinsipper som skal ligge i bunnen for
den tros- og livssynspolitikk som skal føres i landet vårt fremover. Fram til i dag har staten
ført en meget aktiv politikk på dette området, ivaretatt gjennom statskirkeordningen.
Spørsmålet blir om endrede relasjoner mellom kirke og stat vil føre til at staten "trekker seg
ut?" Vil vi se konturene av en likebehandling som grunnorm og evt. en særbehandling som
unntaket? Svaret på disse spørsmålene avhenger av hva slags syn en har på
• statens oppgaver
• statens forhold til verdier og normer
• hva som binder en nasjon sammen
• hvilken rolle religionen skal spille i samfunnet

Menighetsrådet går inn for at staten fortsatt skal føre en aktiv og støttende religionspolitikk og
at dette blir best ivaretatt med en fortsatt statskirkeordning. Drøyt 80% av befolkningen er
medlemmer av Den norske Kirke (DnK), og dette bør kunne forsvare en rimelig
forskjellsbehandling sett i forhold til andre tros- og livssynssamfunn.
Menighetsrådet er av den oppfatning at tradisjon og oppslutning omkring DnK bør vekte når
morgendagens kirkeordning er satt under debatt. Selv om en har likebehandling som norm,
bør en kunne anerkjenne den spesielle rolle kristendommen og DnK har hatt og har i vårt
samfunn.

2. Den norske kirke som statskirke:

8 Bør  fortsette
2 Bør avvikles
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

8 Grunnloven
2 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn



0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
10 Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

I OValgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 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 du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

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

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

I ODen lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

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



I ODen lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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

NÆRØY KIRKELIG FELLESRÅD VIL FREMSETTE EN BEMERKNING ANG.
PROSESSEN RUNDT HØRINGEN.
DET OPPLEVES UNDERLIG AT OVERORDNEDE KIRKELIGE RÅD
BISPEDØMMERÅDET OG KIRKERÅDET) BEHANDLER SAKEN FØR
LOKALKIRKELIGE RÅD HAR FÅTT ANLEDNING TIL Å UTTALE SEG.
FELLESRÅDET ER AV DEN OPPFATTNING AT DET IKKE BØR VÆRE DISSE RÅD
UVEDKOMMENDE HVA MENIGHETSRÅD OG FELLESRÅD MENER OM SAKEN.
BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET BURDE VÆRE TJENT MED Å KJENNE
SYNET TIL DE LOKALKIRKELIGE RÅD OG HA DISSE MED I SINE
OVERVEININGER.
FELLESRÅDET REGISTRERER AT DET FOR NIDAROS BISPEDØMMERÅDS
VEDKOMMENDE ER STOR UENIGHET MELLOM HØRINGSUTTALELSENE FRA
VÅRT PROSTI OG BISPEDØMMERÅDET. EN ER AV DEN OPPFATTNING AT I EN
SÅPASS VIKTIG SAK BØR REGIONALE OG SENTRALE ORGAN LYTTE TIL HVA
GRASROTA I KIRKEN MENER.


