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NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING.
Viser til brev av 24. april 2006 til høringsinstansene. Skjervøy menighetsråd
høringsinnstans i saken og vil med dette avgi høring.

er

Skjervøy menighetsråd er et etsokns kommune der menighetsrådet også opptrer som
fellesråd. Menighetsrådet behandlet saken i M-sak 42/06 og oversender en
enstemmig høringssvar.
Uttalelsen ligger vedlagt, både skjema og i eget brev. Menighetsrådet
et mer utfyllende svar på spørsmålene.

har i brevet gitt

Vennlig hilsen

SKJERVØY MENIGHETSRÅD

Elisabeth Larsen(s)
Fung. Leder

Besøksadresse :
Idrettsveien 2
9180 Skjervøy
www.skjervoymenighet

.no

Postadresse :
Postboks 49
9189 Skjervøy
E-post : post( skiervoymenighet.

on Andrea sen
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Bankforbindelse:
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4787.07.06630
no

Telefon:
Menighetskontor
Prestegård
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77 77 75 40
77 76 09 47
77 77 75 49

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

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

Q Frivillig organisasjoninnenforDennorskekirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken
R
Q
Q
Q

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan
Q
Q
Q
®
Q

lov bør Den norske kirke være forankret?

bør Den norske kirke finansieres?

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

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

[] Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[l Vet ikke / ønsker ikke å svare

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)
Q Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

[

rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
X[]At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
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fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør 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
vl
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Menighetsrådsmøtes vedtak i møte 27. november under sak 42/06 til Stat - kirke høringen.
Spørsmål 1.
Menighetene i soknet er en viktig del av det som binder samfunnet sammen. Det er derfor
nødvendig at den kirkelig virksomhet far mulighet til å utvikle seg i forhold som er tilstede på
grunnplanet. Det innebærer at lovens grunnprinsipp leggs opp slik at soknene i stor grad får
hovedansvar for kirkens identitet. Kirkens 1000-årige tradisjon om Guds ord og de hellige
sakramenter videreføres.
Spørsmål 2.

Dnk som statskirke bør fortsette. Dnk må ha et sterkere religionsværn som statsreligion enn
som en løsrevet kirkesamfunn på linje med andre religioner.
Spørsmål 3.
Dnk må hovedrettslig forankres i grunnloven § 2. Lov om Dnk gis som en rammelov der
kirkens organer selv vedtar forskrifter og regler. Stortinget vedtar kirkeordning vedtatt av
Kirkerådet
Gl § 4 opprettholdes der Kongens medlemskap blir ført videre . GL § 16 bortfaller på
bakgrunn av kirkerådets myndighet . Kongen utnevner biskoper i tråd med kirkens innstilling

jfr. GL § 21.
Spørsmål 4.
Dnk må finansieres av det Staten og kommunene. Dette for å sikre kirken en stabil og
forutsigbar økonomi. Statens økonomiske ansvar må blir sterkere. Staten må ha ansvar for
listeførte og verneverdige kirker.
Spørsmål 5.
Valg av medlemmer spesielt til menighetsråd/fellesråd har en dårlig oppslutning. Det kan

derfor være gunstig med direkte valg til kirkens besluttende organer. Loven endres uavhengig
om kirke - stat avvikles.
Det opprettes en ny juridisk enhet på prostinivå. Prostifellesråd får arbeidsgiveransvar for
prostiets ansatte inkludert prestetjenesten. Prostifellesrådet opptrer på vegne av soknene og
ansetter prost, prester og øvrige ansatte som har fellesrådet som arbeidsgiver. Rådet får også
ansvar for tiltak og planvirksomhet. Soknets årsplaner godkjennes av rådet.
Spørsmål 6.
Dersom det mot formodning at statskirken skulle avvikles, bør det i grunnlovens § 2 stå at

Dnk er en evangelisk-luthersk kirke og det kristne og humanistiske verdigrunnlag.

Spørsmål 7.
Gravferdsforvaltningen har siden 1997 vært under fellesrådet. På disse årene har fellesrådene
opparbeidet seg kunnskap og kvalitet som kommunene har mistet. Det har vist seg i

undersøkelse at over 90% mener kirken gjør en utmerket jobb. Kirken ivaretar de som ikke er
medlem av Dnk på en god måte i og med gravferdsforvaltningen
enn kirkeloven.

er rettslig hjemlet i annen lov

Spørsmål 8.
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene mens staten og kommunen har det økonomiske ansvar.
Det har liten hensikt å splitte opp kirkelige eiendeler over på flere juridiske eiere. Det er
derfor best forvaltningsmessige at kirkebygg eies av den lokale kirke.
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