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Høringsuttalelse fra Øksnes menighetsråd

" Menighetsrådet i Øksnes vurderer det slik at det er to hovedhensyn man må ta hensyn til i denne
saken. Det ene er de ulike religiøse trosamfunns rett til et likeverdig forhold til staten. Noe som
også innebærer Den norske kirkes rett til å oppnevne sine egne ledere. Det andre er en hensynstagen
til statskirken rolle som bærer og formidler av folkets tro, kultur, verdier og identitet, noe som bl.a
synliggjøres gjennom at ca 85% av befolkningen er medlemmer i denne kirken.
Menighetsrådet i Øksnes slutter seg til hovedlinjene i flertallet i Gjønnesutvalget. Vi går derfor inn
for at man lander på den modellen som kalles lovforankret folkekirke. Der Den norske kirke gis en
særlig tilknytning til staten gjennom en egen kirkelov gitt av Stortinget. Dette bør være en
rammelov som begrenser seg til å si at kirken skal være bekjennende, misjonerende, tjenende og
åpen folkekirke, tuftet på den lutherske bekjennelse, at den skal være til stede i alle landets
kommuner og at dens beslutningsorganer skal være demokratisk oppbygd. Denne loven bør
forankres i en Grunnlovsbestemmelse.
Menighetsrådet i Øksnes mener at staten bør føre en aktiv tros- og livsynspolitikk og at en naturlig
konsekvens av dette er å fortsette med økonomiske overføringer til de ulike trossamfunn. Det
offentlige bør derfor i fremtiden også stå for hovedfinaniseringen av Den norske kirke. Tilskuddene
bør dekke lønns- og personalkostander. Menighetsrådet mener at også utgifter til bygninger,
vedlikehold, forvaltning og drift av kirkebyggene bør ligge til staten. En eventuell medlemsavgift
bør det åpnes for at kan kreves inn gjennom skatteseddelen. Andre trossamfunn bør få tilsvarende
mulighet. Overføringen til andre trossamfunn bør være forholdsmessig ihht. størrelse, jfr.
overføringene til Dnk.
Menighetsrådet er uenige med flertallet som mener at gravferdsforvaltningen skal ligge til
kommunene. Det er ingen grunn til å anta at de kirkelige fellesråd ikke klarer å forholde seg
profesjonelt til andre trossamfunns behov og ønsker knyttet til gravferder. De aller fleste
begravelser i dette landet skjer i regi av Den norske kirke og etter Den norske kirkes ritualer. Det er
også viktig å påpeke at veldig mange kirkegårder ligger lokalisert rundt kirkebyggene - og det
framstår som både praktisk og hensiktsmessig at det er samme etat som har et helhetlig ansvar for
området. Menighetsrådet ser at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved at hele kirkegården
vigsles, og antar at det er behov for kirkegårder der deler av kirkegården ikke er vigslet - særlig i de
større byene. Menighetsrådet støtter at betegnelsen kirkegård i lovverket erstattes av det nøytrale
begrepet gravlund eller gravplass. I mange kommunen oppnår en ved kirkelig drift "flytende"
kirkelige kombinasjonsstillinger (kirketjener/kirkegårdsarbeider) som gir stabile hele stillinger.
Utgiftene knyttet til vedlikehold, administrasjon og drift av kirkegårdene bør refunderes av
kommunene.
For en menighet som vår, med fire kirker, der to er flere hundre år gamle, er det vesentlig at det ytes
ekstra støtte til vedlikehold av fredede og verneverdige kirker. Hvis en slik støtteordning ikke
kommer på plass, vil vi i løpet av de nærmeste tiårene oppleve en enorm ødeleggelse av
kulturskatter i Norge pga forfall. I mange bygder er kirken det eldste og mest prangende
monomentale bygget, med en historisk og kulturell verdi for hele bygdesamfunnet - uavhengig av
tro.

Menighetsrådet i Øksnes mener at det eneste naturlige er at soknet fortsatt beholder eiendomsretten
til sine kirker og lokale kirkelige fond. Opplysningsvesenets fond må også overføres til Den norske
kirke.
Menighetsrådet i Øksnes ser at det framover må arbeides meget aktivt med å øke valgoppslutningen

til kirkelige organ. I den sammenheng tror vi det er positivt med direktevalg til bispedømmerådene.
Kirkemøtet bør fortsattr hovedsakelig bestå av bispedømmerådene fra de ulike bispedømmene.
Menighetsrådet i Øksnes mener at prestene fortsatt bør ansettes på bispedømmenivå. Erfaringene
fra Sverige viser at ansettelse på soknenivå har ført til økte forskjeller i arbeidsvilkår for prestene.
Vi er særlig bekymret for at dette vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere prester til
distrikstkommuner.
Prostene bør ansettes av dispedømmerådene på linje med andre menighetsprester.
Bispevalget bør i fremtiden skje ved flertallsvalg.
Så får vi håpe at kirkens organisering også i fremtiden skal tjene Gud til ære og menneskene til
velsignelse."
Vedtak:
Forslag til høringsuttalelse vedtas med 7 mot 1 stemme.
Alt. 3; Grunnlovsforankret folkekirke: 1 st.
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