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Staten og Den norske kirke  -  høringssvar.
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Vedtak i  Bolsøy sokneråd - 28.09.06
Bolsøy sokneråd oversender følgende høringssvar vedrørende Staten og Den norske
kirke:

NOU 2006;  2 - Staten og Den norske kirke

Navn på høringsinstans : Bolsøy sokneråd

Type høringsinstans:  Menighetsråd

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros og livssynspolitikken?
Svar: Bolsøy sokneråd gav uttrykk for at uansett hvilken kirkeordning som velges i fremtiden
så var følgende prinsipper grunnleggende: Religionsfrihet, menneskerettigheter,
religionsutøvelse må kunne få plass og synes i det offentlige rom, religion er et offentlig
anliggende og offentlig økonomisk støtte er nødvendig. Det må legges grunnlag for at vi
fortsatt kan ha en landsdekkende kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:
2 av medlemmene stemte for at den norske kirke bør fortsette som statskirke -
grunnlovsforankret folkekirke. 6 medlemmer stemte for at statskirken i sin nåværende form
bør avvikles og erstattes av en kirke som er rettslig forankret i en særlov gitt av Stortinget -
en lovforankret folkekirke.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret ?
2 stemte for at den norske kirke bør være forankret i Grunnloven og seks stemte for at den
norske kirke bør være forankret i egen særlov vedtatt av Stortinget.

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
Alle medlemmene stemte for alternativet med støtte fra det offentlige og med noe
medlemsavgift.  Forutsetningen var at medlemsavgiften er en obligatorisk livssynsavgift
for alle.
Dersom dette ikke er mulig stemte alle for offentlig finansiering uten medlemsavgift.
Rådet mente at dersom kirken og de oppgaver den gjør er viktig for byggingen av samfunnet
bør det vises økonomisk. Det må  være  samsvar mellom stillinger (stat og kommune)
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og bevilgninger  til drift av  de samme  ( kommune). Eks. Opprettelse  av en prestestilling bør
automatisk utløse midler til å drifte denne stillingen .  Kirker og andre kirkelige bygg må kunne
vedlikeholdes  og driftes.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Valgordningene bør være som i dag, men de må knyttes i tid opp mot stortingsvalg eller
kommunevalg. Dette for å øke valgdeltakelsen. Samtidig som det hele tiden arbeides for å
øke valgdeltakelsen.

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 ?
Alle 8 stemte for : De politiske prinsipper som statsforfatningen må bygges på er
demokratiet, rettstaten, menneskerettighetene og det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
Forutsetningen er at det lages en særlov for Den norske kirke som fastslår at Den norske
kirke har en evangelisk luthersk bekjennelse.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
6 av medlemmene i rådet mente at den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd ) bør
ha ansvaret, mens 2 mente at kommunen bør ha det.  Forutsetningen er at en tenker praktiske
løsninger når det gjelder gravferdsforvaltningen. Den norske kirke har ofte nærheten til
gravplassene. Kirken har god kunnskap og lang erfaring til a forvalte dette ansvaret.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.
Dette var  enstemmig .  Staten bør ha ansvar for drift og vedlikehold  av alle  de fredede og
verneverdige kirkene i Norge. Dette er vår kulturarv. Kirkebygg er kirkegods og bør eies av

kirken i fremtiden også. Opplysningsvesenets fond er kirkelig eiendom. Avkastningen skal
brukes til menighetsbyggende arbeid og ikke til vedlikehold av bygninger.

ifi  v. k

Kontoradresse Postadresse Telefon : Telefaks :  Bankgiro : 3980.30.00461

Nøisomhedvn. 36 Pb. 1074 71 20 32 26 71 20 32 29

6419 MOLDE 6403 MOLDE 99 26 69 31
E-post: eva.wentzel@molde.kommune.no www.molde.kirker.net



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

Q Annen offentlig  instans
Annen privat  instans

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

Svar:

yy /  /lG G  C  Ø

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette Z
] Bør avvikles  -  (p vvvU4) J0/li

Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven oZ uOtW1/ 1W /I/
Egen kirkelov vedtatt av Stortin et  h0 itM$1e/l ' JW
Lov om trossamfunn

0 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 -
Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

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

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

i A&  inHa  VdW-

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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati ,  8 vit 1ni n(%1

rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget f t,6 l j4W
Det  humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske  kirke er en evangelisk luthersk kirke

fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet: Q,(' Gi Gl 0

> W ~ at  dll1/  ~ hau,

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) (p,4~ tp/()
® Kommunen ol p ti.

Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

ansvaret  gd f pr.
Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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