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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALELSE.
Vedlagt følger høringssvar fra Fana Sokneråd vedtatt i møte 25.09.06.
Det var 8 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

For Fana Sokneråd

Elisabeth R. Andersen
menighetskonsulent

Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana Tlf. 55 59 32 51 Fax 55 59 32 59 E-post : fana.menighet @bkfno
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Fana sokneråd - vedtak i møte 25 . september 2006
Type høringsinstans

D Kommune
E1 Menighetsråd/kirkelig

fellesråd/bispedømmeråd

D Prost/biskop
D Tros- eller livssynssamfunn

utenfor Den norske kirke

D Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

D Annen offentliginstans
D Annen privat instans
Høringssvaret fra Fana sokneråd er ikke en enstemmig tilbakemelding, og i høringsskjemaet er
derfor fordelingen av stemmer på de enkelte spørmål angitt. Det var 8 stemmeberettigede tilstede
ved behandlingen av saken. Det er også inkludert tillegg og kommentarer på flere spørsmål enn
det som var skissert i det opprinnelige høringsskjemaet.
1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper

bør ligge til grunn for tros- og

Lovforankret folkekirke - 6 stemmer:
Tros- og livssynspolitikken bør være basert på en lovforankret folkekirke med statlig ansvar både
juridisk og Økonomisk. Den norske kirke gis fortsatt en tilknytting til staten gjennom en kirkelov,
gitt av stortinget. Kirken vil dermed fortsatt ha en særstilling i forhold til andre tros- og
livssynssamfunn. Den norske kirke skal fortsatt være en evangelisk-luthersk kirke. Den har som
formål å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.Det forutsettes en
grunnlovsendring og en egen kirkelov som regulerer forholdet stat - kirke.
Fortsatt statskirke - 2 stemmer:
Tros- og livssynspolitikken bør være basert på grunnloven og et offentlig ansvar for Den norske
kirke. Det bør ikke være noen endringer i forhold til gjeldende lover, regler og praksis for
statskirken. Den norske kirke har som formål å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og
åpen folkekirke.
2. Den norske kirke som statskirke:
1@Bør fortsette - 2 stemmer
E1 Bør avvikles - 6 stemmer

D Vet ikke / ønsker ikke å svare
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3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
E1 Grunnloven - 2 stemmer
EI Egen kirkelov vedtatt av Stortinget - 6 stemmer

D Lov om trossamfunn
D Vet ikke / Ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

D Gjennom medlemsavgift
D Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
DOStøtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift - 6 stemmer
E1 Offentlig finansiering uten medlemsavgift - 2 stemmer

D Vet ikke / Ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør valgordningene
statskirkeordningen avvikles?

og demokratiet være dersom

D Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer - 5 stemmer
0 Vet ikke / Ønsker ikke å svare - 3 stemmer
Forslag fra 5 medlemmer:
Valgordningen for ansatte og leke i kirken bør være samordnet med kommune- og fylkesvalg slik
at en større del av befolkningen blir involvert i valg av ledere.
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)

D Ingen tillegg
D De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget - 8 stemmer
D Det humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke - 8 stemmer

D Vet ikke / Ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
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7. Hvem bØr ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
D Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
1 Kommunen - 8 stemmer
D Vet ikke / Ønsker ikke å svare
Kommentar:
Kirkelig fellesråd har ansvar for forvaltningen for sine medlemmer.
8. Hvem bØr eie og forvalte kirkebyggene?

D Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det Økonomiske ansvaret
1] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret- 8 stemmer
D Kommunenbør eie kirkebyggeneog ha det økonomiske ansvaret
D Vet ikke / Ønsker ikke å svare
Tillegg:
Staten bør ha det Økonomiske ansvar for fredete og verneverdige bygg. Der disse byggene fortsatt
fungerer som aktive menighetskirker, må de sikres en stand og en oppgradering som gjør
byggene funksjonelle og tjener menighetens behov.
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