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BRATTVÆR MENIGHETSRÅD
6570 SMØLA

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET
KIRKEAVDELINGEN
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Smøla , 14.11.06

Høringsuttale angående Staten og Den norske kirke.

Brattvær menighetsråd har hatt ett menighetsmøte hvor menighetsrådsleder informerte om
saken, og hvor det ble delt ut et resyme av de ulike modellene. Menighetsmedlemmene ble
oppfordret til å komme med innspill til menighetsrådet.
På menighetsrådsmøtet 8.11.06 ble høringsdokumentet behandlet. 6 av medlemmene var til
stede og følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt:
1. Brattvær menighetsråd vil beholde dagens ordning, en grunnlovsforankret folkekirke.
MR ser at det kan være behov for tilpasninger innenfor dagens ordning. Den norske
kirke har stor plass i vår kultur, og dagens statskirkeordning har vært med på å utvikle
Den norske kirke til en kirke hvor mange føler tilhørighet.

2. Finansiering.
Den norske kirke bør fortsatt finansieres gjennom bevilgninger fra stat og kommune.
Staten bør øremerke og øke sitt tilskudd slik at det dekker lønninger for alle kirkelige
ansatte. I dag dekker de kommunale tilskudd knapt til drift og vedlikehold av
kirkebygg, og det er få midler til det øvrige arbeidet i menigheten. Dette kan løses ved
et mindre medlemsbidrag.
3. Gravferdsforvaltningen.
Gravferd er en allmenn oppgave som kommunen bør ha ansvaret for. Det vil
tydeliggjøre skillet mellom det praktiske og juridiske ved en gravferd og de religiøse
og seremonielle sidene.

Brattvær menighetsråd
"Edel Neerland
leder

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
LI Kommune

0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivilligorganisasjon innenforDen norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
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2. Den norske kirke som statskirke:

N Børfortsette
0 Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
N Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

N Offentlig

1

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

QCValgordningenebør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-iuthersk
Vet ikke / ønsker ikke å svare

kirke

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd
Kommunen

eller kirkelig fellesråd)

Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
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
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