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Ørland menighetsråd har i møte den 04. oktober 2006 hatt følgende sak til behandling:

43/2006 STAT/  KIRKE-HØRING

VEDTAK
Ørland menighetsråd har i møte 4.oktober 2006 vedtatt følgende høringssvar til KKD's
spørreskjema vedrørende NOU 2006.2 Staten og den Norske Kirke.

1. Den Kristne kulturarven og trosfriheten.
Begrunnelse: Vi må være bevisst på vårt ståsted og profilere oss som kirke.

2. Bor fortsette
BeØnnelse:
a) Vi mener at Den norske kirke som statskirke fungerer godt og bør fortsette. Den er der

for alle uansett trosengasjement.
b) En lovforankret kirke ser vi kan bli et dilemma der storting/ regjering vedtar kirkelov,

men far ikke være med å bestemme.
c) Selvstendig folkekirke tror vi vil munne ut i at det blir i realiteten to frikirker her i landet.

Den vil, tror vi, føre til at mange medlemmer vil bli "fremmed" og dermed melde seg
ut av kirken.

3. Grunnloven
Begrunnelse: Grunnloven sikrer Den norske kirke best. Rettsstaten er der, økonomisk

ansvar ligger inne der på en annen måte enn om kirken står fritt og den lutherske lære
og de tilhørende ordninger består. Forsvinner den fra grunnlover, er statskirken
historie.

4. Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
BeØnnelse: Kirken skal være en folkekirke der alle kan føle seg heime.

Hvis det skal være medlemsavgift, tror vi at mange vil melde seg ut av kirken. Som
statskirke må staten ta dette. Det sikrer best likhet for alle medlemmene.

5. Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Evnt andre ordn.: Demokratiseringen innen kirken bør fortsette, kombinert med å

øke motivasjonen til å delta i valgprosessen.
Begrunnelse: Det forgår pr d d også demokratisering innen kirken. Denne bør fortsette.

Dagens valgordning bør gå mer i retning av økt bruk av direkte valg. Dette vil gi en



mer rettferdig utnevnelse av råd og utvalg.

6. - De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

- Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
- At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk Kirke

7. Kommunen
Begrunnelse: Vi mener det er naturlig at kommunen har hovedansvaret.
Det er kommunens ansvar at alle innbyggerne i kommunen far en grav uansett om de er
medlemmer av Den norske kirke eller ikke.
Men driften kan fortsatt  delegeres  til den lokale kirke.

8. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret.
Begrunnelse: Det er naturlig at den lokale kirken selv eier kirkebyggene.
Dette er godt innarbeidet fra før. Den lokale kirken er helt avhengig av bevilgninger fra
kommunen og det er kommunen som må ha det økonomiske ansvaret for kirkebyggene.
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