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På vegne av de derskriverne av Øringsuttalelsesskjema,
Ask menighe råd ?
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans: Ask menighetsråd

Type  høringsinstans

0 Kommune
x[] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

o Prost/biskop
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:
Viser til  vedlegg.

2. Den norske kirke som statskirke:

Fl Bør fortsette
x[] Bør  avvikles
o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

x0 Grunnloven
x0 Egen kirkelov vedtatt  av Stortinget

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
xQ Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

x0 Valgordningene  bør være som i dag
o 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)

o Ingen  tillegg
o De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger på ; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
x0 Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

o Det humanistiske  verdigrunnlaget
o At Den norske  kirke er en evangelisk-luthersk kirke
o Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem ber ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

x0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen

fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

o Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
xQ 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

Ask menighetsråd 07.11.2006

Marianne Steen Gunvor Sagstad

Connie Haugland Marie Erstad

Øystein Robbestad



Siv Høgtun  (H) fremmet slikt forslag til uttale:

Lovforankret folkekirke
Grunnlovens nåværende bestemmelser om statskirkeordningen oppheves og Den norske kirke blir
et selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer og med selvstendig ansvar for alle saker som
har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Biskoper utnevnes av kirkens egne organer på grunnlag
av en bred nominasjons- og valgordning. Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til
staten gjennom en kirkelov gitt av Stortinget. Denne kirkeloven utformes som en kortfattet
rammelov og forankres i grunnlovsbestemmelse. Lovforankret folkekirke vil ivareta særstillingen
som Den norske kirke har- i landets historie, dessuten vil en ny kirkelov sørge for kontinuitet
mellom nåværende og ny kirkeordning. Ordningen rdningen vil også synliggjøre at kirken er et trossamfunn
med en egenart forskjellig fra statens.

Den norske kirke skal fortsatt være en landsdekkende kirke med bred kontaktflate og rom for ulike
grader av trosengasjement og aktivitet blant sine medlemmer.

Finansiering
Det er en offentlig oppgave å bidra økonomisk og på andre måter legge til rette for tros- og
livssynssamf innenes virksomhet.
Offentlige bevilgninger står for hovedfinansieringen.

Gravferdsforvaltnir.; en:
Det er kommunene som i hovedprinsippet'har ansvaret for gravferdsforvaltningen, fordi gravferd
er en allmenn oppgave som bør ivaretas av det offentlige. Kommunen er tros- og livssynsmessig
nøytral instans, skille mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og
seremonielle sidene blir derved tydeligere.
Begrepet kirkegård i lovverket erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass. Det
bør vurderes å erstatte vigsling av hele gravlunden med vigsling av enkeltfelt, dette for å
tydeliggjøre at deler av gravlunden benyttes av flere tros- og livssyns samfunn.

Fredede og verneverdige kirker:
Det er et felles kulturpolitisk avsvar å ta vare på middelalderkirkene, helt uavhengig av det rettslige
forholdet mellom stat og kirke. Ut fra kulturpolitiske hensyn må det_ etableres særskilte
finansieringsordninger for fredede og verneverdige kirker. Det opprttes en særskilt statlig
kirkeantikvarisk tilskuddsordning. Tilskuddsordningen forvaltes av sentrale kirkelige myndigheter
som fordeler tilskuddet etter søknad fra menigheter og/eller fellesråd.

Det er behov for ekstra økonomiske strakstiltak innenfor dagens bevilgningsordninger for å hindre
ytterlige forfall og ødeleggelse av kirkebygg. Det er et stort vedlikeholds etterslep for kirkebygg og
det er derfor nødvendig å utvide den vedtatte rentekompensasj onsordningen for kirkebygg. .
Alle kirker må kunne tjene til sitt bruksformål som menighetskirke uavhengig av vernestatus.
Staten overtar eierskapet til fredede og verneverdige kirker som tas uf av kirkelig

Det etableres et kulturminnefaglig kompetansesenter innenfor Den norske kirke.

Eiendomsrett:
Kirker og kirkefond
Eierforholdet mellom Den norske kirke bør bygge på en videreføring av grunnprinsippet om
soknes eiendomsrett til soknekirker og lokale kirkefond.

Opplysningsvesenets fond (OVF)
Endringer i loven om Opplysningsvesenets fond må sees i sammenheng med behandlingen av
Gjønes-utvalgets innstilling om det fremtidige forhold mellom stat og kirke.


