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Kommentarer til høringsskjemaet

"Staten og den norske  kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene,,

Før vi går inn på å kommentere svarskjemaet spørsmål for spørsmål, vil vi si noen ord om hvordan vi
tenker oss kirka vår skal være i framtida i vårt sokn, i vår region Nord-Troms

Tilhørighet
Vi følger nøye med hva som skjer i kirka, og hvordan folk her oppfatter det som skjer.
Befolkningen føler i stor grad tilknytning til kirka vår og benytter den i helger, store høytider, og andre
viktige hendelser i livet som dåp, konfirmasjon, vielser, og begravelser. Kirka vår er der i glede og i
sorg.

Forankring
For oss er det viktig at kirka er lokalt forankret, og at den er Grunnlovsfestet.

Tro og livssyn
Norge er et kristent land hvor 85 % av befolkningen er medlemmer i Statskirka som er tuftet på den
Evangelisk-Lutherske tro og lære, slik ønsker vi også å ha det i framtida. Samtidig må vi fortsatt ta
vare på den tros- og religionsfrihet vi har hatt til nå.

Myndighet
• at menighetsrådene får delegert myndighet  til ansettelse  av prester i soknet,
• at proster  ansettes  av menighetsrådene i prostiet,
• at biskopene ansettes av kirken. Med dagens ordning blir kirka tilsidesatt og det er den politiske

fargen til den sittende statsråd som er rådende.

Valg
Ved valg av medlemmer til menighetsråd bør dagens ordning fortsette. Ved valg til bispedømme-
rådene derimot, profiterer byene på dagens valgordning, det er nesten ikke mulig å få inn medlemmer
fra distriktene. Dette kan rettes på ved at det opprettes valgkretser slik Sametinget praktiserer.

Økonomi
Statskirkens medlemmer betaler vanlig skatt som før, og kommunene/soknene får overført midler fra
staten. Særskilt kirkeskatt ønskes ikke, slik særskatt betales heller ikke av andre kulturorganisasjoner
som får statsstøtte. Medlemsavgift er heller ikke ønskelig, da kan kirka lett bli en institusjon bare for
de som har råd til å betale.

Gravferdsforvaltning
Kirkegårdsdrifta fungerer bra som det er nå og bør derfor fortsatt være den lokale kirkens
arbeidsområde.

Kirke og samfunn
Kirken må være synlig i samfunnet, og være med på å feire store høytider og offentlige festdager uten
at den mister sin integritet. Kongen bør representere kirka på slike dager.

Forkynnelse
Kirka skal også være en bekjennende kirke, og gå ut til folket med forkynnelse av evangeliet om
Kristus som veien til frelse for menneskene.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Nordreisa menighetsråd

Type  høringsinstans

Q Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

Svar:
Kristendommen, tuftet på Bibelen og bekjennelsesskriftene må bevares i folk og land.
Det må videre sikres en reell trosfrihet gjenom beskyttelse av overbevisning, tro og ytring.
Staten må legge økonomiske og juridiske rammer som sikrer et levende trosliv og
Moralformidling i landet.

2. Den norske kirke som statskirke:

x Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Q Grunnloven
Q Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

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



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans : NORDREISA MENIGHETSRÅD

Type  høringsinstans

0 Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig  instans
Annen privat instans

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

Svar:

Kristendommen, tuftet på Bibelen og bekjennelsesskriftene må bevares i folk og land.
Det må videre sikres en reell trosfrihet gjennom beskyttelse av overbevisning, tro og ytring.
Staten må legge økonomiske og juridiske rammer som sikrer et levende trosliv og
moralformidling i landet.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette
n Bør avvikles
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

X Grunnloven
0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

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

X Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

x Valgordningene bør være som i dag
Q 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 du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Ingen tillegg
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati, rettstaten og

menneskerettighetene
0 Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Fl Det humanistiske  verdigrunnlaget
x At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret  for gravferdsforvaltningen?

x Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q 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
x Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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


