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Brønnøy menighetsråd har i høst arbeidet med temaet på grunnlag av foreliggende
høringsmateriell .  I møte 15 .  november 2006 konkluderte rådet med vedtak om sin
høringsuttalelse . Utfylt  skjema med svar på høringsspørsmålene følger vedlagt.

Brønnøy menighetsråd har kommet til at Den norske kirke bør fortsette som statskirke med
forankring i Grunnloven. Standpunktet innebærer ikke at nåværende ordninger bør forbli
uendret. Det er fortsatt stort behov for videre utvikling av kirkens organisasjon, ordninger
og arbeidsmåte, slik det alltid vil være i en levende kirke. Det er fortsatt store muligheter
for ytterligere delegering av myndighet fra statlige organer til spesifikt kirkelige organer.

I spørsmål 8 savnet vi, og har føyet til, et åpenbart svaralternativ -  at staten  tar økonomisk
ansvar for forvaltning av kirkebygg. Det er også en svakhet at høringsgrunnlaget i for liten
grad belyser utviklingsmulighetene innenfor en statskirkeordning.

Den norske kirke er en av samfunnets viktigste fellesinstitusjoner og et samlingsmerke,
særlig i våre lokalsamfunn. Uavhengig av stat/kirke-relasjonen må staten derfor ta ansvar
for personellmessige og materielle ressurser som opprettholder en landsdekkende, romslig
folkekirke samtidig som andre tros- og livssynssamfunn gis likeverdige rammebetingelser.
Dette er kanskje enda viktigere for staten enn det er for kirka.

Brønnøy menighetsråd har ikke funnet avgjørende momenter som tilsier at en
statskirkeordning nødvendigvis er til hinder for å la hensynet til religionsfrihet og til
likebehandling av tros- og livssynssamfunn bli fullverdig ivaretatt. Vi mener det er mer
nærliggende å kreve av kirka at den skal stå i front og forsvare nettopp disse hensyn.

for Brønnøy menighetsråd

Alf ar Olsen
leder

Vedlegg: Utfylt  svarskjema



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Brønnøy menighetsråd

Type  høringsinstans

n Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

Svar:
Den enkeltes personlige frihet i tros- og livssynsspørsmål.
Likeverdig behandling av alle registrerte tros- og livssynssamfunn.
Det offentliges forpliktelse til aktivt å støtte tros- og livssynssamfunn generelt, og
spesielt til å tilrettelegge for en bred, samlende og inkluderende folkekirke, slik Den
norske kirke er i dag.

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

[] Lov om trossamfunn

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom  medlemsavgift
[ Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Valgordningene  bør være som i dag
Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer

® Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Tiltak som kan gi vesentlig høyere valgdeltakelse ved menighetsrådsvalg må
gjennomføres.
Vi er usikre på om direkte valg til kirkens øvrige organer vil gi "mer demokrati"

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

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

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

Q Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Vårt alternativ:
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og STATEN bør ha det økonomiske ansvaret.


