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DEN NORSKE KIRKE
Orkanger menighetsråd
a ma.
1..

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

v .,

Orkanger, 23.november

2006

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING.
Viser til brev av 24.04.2006

fra statsråd Trond Giske til høringsinstansene vedr.

Stat- kirke-høringen.
Orkanger menighetsråd har diskutert denne saken i flere møter, og de fleste av
menighetsrådets

medlemmer

har deltatt på orienteringsmøte

Saken ble endelig behandlet på vårt møte den 04.10.2006

med Kåre Gjønnes.
under sak 56/2006

Stat/Kirke-innstilllingen.
På det møtet ble det votert over alternativene på de ulike spørsmålene som er stilt
til høringsinstansene.

Det deltok 10 stemmeberettigede

på møtet, og vi har oppgitt

stemmetallene på de ulike alternativene.
Høringsnotatet

følger vedlagt, og de alternativene

som har fått flertall er krysset ut,

og er å forstå som Orkanger menighetsråd sitt syn på de ulike spørsmål.
I tillegg til det som er tatt opp i høringsnotatet har Orkanger menighetsråd vært en
del opptatt av Kongehusets relasjoner til kirka i framtida.
I dag er disse relasjonene til kirka solid forankret i Grunnlovens
Det er grunn til å anta at det i praksis er 2 realistiske alternativer
kirkeordning:

§§ 4, 16, 21 og 22.
for framtidig

1. Grunnlovsforankret
folkekirke.
2. Lovforankret folkekirke.
En fortsatt grunnlovsforankret

folkekirke

vil bety at Grunnlovens

bestemmelser

i

forhold til Kongehuset vil fortsette som i dag.
Med en overgang til lovforankret folkekirke, vil koblingene i Grunnloven mellom
Kongehuset og kirka bli løst opp, og det er hva som da vil skje vi er opptatt av.
Vi ønsker at det kulturelle og historiske grunnlaget i forholdet mellom Kongen og

kirka, som er et av de fundamenter samfunnet vårt bygger på, må videreføres i det
lovverket som en eventuell

lovforankret

folkekirke

skal forholde seg til.

Adresse:

Kirkekontor:

Annet:

Øvre Svartberget 5
7300 Orkanger
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Biskop Finn Wagle i Nidaros har i Dagbladet den 26.09.2006

sagt det slik:

Forholdet mellom konge og kirke er mye mye eldre enn forholdet
mellom stat og kirke. Forholdet mellom kongen og kirken har vært
en renning i den norske historiske veven tilbake til slaget på Stiklestad.
Vårt menighetsråd vil gå inn for at det som biskop Wagle betegner som "en renning
i den norske historiske veven" må sikres for framtida, slik at ikke veven som

symbol på det nære forholdet mellom Kongehuset og kirka rakner.

Med hilsen

Orkanger menighetsråd

Johan Sæterbakk
sekretær

Vedlegg: Høringsnotat.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Orkanger menighetsråd
Type høringsinstans

o Kommune

X Menighetsråd/kirkelig fellesråd /bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Det norske samfunn bygger historisk på et kristent grunnlag.
Dette er en vesentlig del av vår arv og identitet. Det er viktig at dette fortsatt blir ivaretatt.
Det er viktig at tros- og livssynsfrihet sikres.

2. Den norske kirke som statskirke:
fl Bør fortsette
X Bor avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

(4 stemmer)
(6 stemmer)

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
0 Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

(4 stemmer)
(5 stemmer)
(1 stemme)

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
X Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

(5 stemmer)
(5 stemmer)

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

(7 stemmer)
(3 stemmer)

Eventuelle andre ordninger:

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)

0 Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
(1 stemme)
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
(7 stemmer)
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
(2 stemmer)
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

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

eller kirkelig fellesråd)
(10 stemmer)

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

(1 stemme)
(7 stemmer)
(2 stemmer)
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