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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans :  Bodin Menighetsråd

Type  høringsinstans

Q Kommune .......
,

X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd E
Q Prost/biskop i...°

w,
....,,,.

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:

1. TROS OG LIVSYNSFRIHET
2. ALLE TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN MÅ HA RETT TIL INDRE

SELVSTYRE.
3. KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER MÅ FORTSATT VÆRE

GRUNNLOVSSFESTET.
4. DEN NORSKE KIRKE MÅ FORTSATT SIKRES Å VÆRE EN ÅPEN,

INKLUDERENDE OG LANDSDEKKENDE FOLKEKIRKE. DET MÅ
SIKRES AT DAGENS TJENESTETILBUD IKKE SVEKKES, SAMT AT DET
MÅ VÆRE KLARE PLANER FOR HVORDAN KIRKENS TILBUD SKAL
UTVIKLES.

2. Den norske kirke som statskirke:

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

Svar:
Vi er av den oppfatning av at vi ikke kan gi svar i så enkle kategorier som skjemaet legger
opp til. Det flertallet i utredningen mener er at kirken skal være en lovforankret folkekirke.
Bodin menighetsråd stiller seg bak den vurderingen. For fremtiden er det viktig at man finner
løsning  på hvordan dagens demokratiske underskudd skal rettes på. Hvis en ikke finner måter
å sikre at medlemmene faktisk blir hørt og tatt på alvor,  så er  vi bedre tjent med at det i
fortsettelsen er en statskirke - da vil demokratiet være sikret gjennom de folkevalgte



medlemmer av kirken - noe som igjen vil sikre at alle grupperinger innenfor kirken er sikret
like stor plass.

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

X Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget

Lov  om trossamfunn
Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Utfyllende: Menighetsrådet i Bodin mener at dagens formulering i grunnloven ikke kan bli
stående. Vi mener derfor at det uansett skille eller ei, må gjøres revidering av lovmaterialet. I
første rekke må grunnlovsteksten endres, så må det nedfelles en kirkelov som gir stor grad av
selvstyre, men som samtidig gir mulighet for korrigering hvis det viser seg at demokratiet i
kirken blir for skjevt.

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
o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Svar : Bodin menighetsråd synes det fortsatt skal være en offentlig forpliktelse å finansiere
kirken. Vi mener også at en livssynsavgift som er likelydende for alle, uansett tilhørighet, er
den eneste form for avgift som kan forsvares. For dem som ikke er medlem i noen
livssynsorganisasjon eller kirke, så kan en slik livsynsavgift finansiere andre gode formål.

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

0 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:
BODIN MENIGHETSRÅD OPPLEVER DET SOM PROBLEMATISK AT DET ER
ET DEMOKRATISK UNDERSKUDD PÅ ALLE LEDD I VÅR KIRKE. DET BETYR
AT DET ER FOR LETT FOR GRUPPERINGER Å "KUPPE" STYRER OG VERV
HVIS DE SKULLE ØNSKE DET. HVORDAN RÅDSSTRUKTUREN I KIRKEN
SKAL KUNNE GJØRES REPRESENTATIV FOR MEDLEMSMASSEN, ER ETTER
VÅR OPPFATNING DEN STØRSTE UTFORDRINGEN FORUT FOR ET SKILLE
MELLOM KIRKE OG STAT, INGEN AV SVARALTERNATIVENE ER
DEKKENDE I SÅ MÅTE.

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



X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
X At Den norske  kirke er en evangelisk-luthersk kirke
o 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

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Utfyllende: Bodin menighetsråd mener at gravferdsforvaltningen fortsatt skal ligge til den
lokale kirke. Kirken har opparbeid seg en betydelig kompetanse på dette feltet, og igjennom
fortsatt kirkelig drift vil vi være sikret at alle får en verdig begravelse. I tillegg er det viktig å
ta på alvor at de fleste gravferder skjer i kirkelig regi, og med kirkelig seremoni. Når kirken
har vist seg sitt ansvar verdig ved å forvalte dette til alles tilfredshet, så mener vi at det ikke er
riktig å forandre på det.

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

o 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
Vet ikke /  ønsker ikke å svare


