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021/06 Staten og Den norske kirke  -  høring.
Vedtak:
Innledningsvis stemmeforklaring:

1. Med utgangspunkt i KKD sitt spørsmålskjema behandler Brønnøy kirkelige fellesråd, Sør-
Hålogaland bispedømme,  saken  og voterer  over,  de fra KKD, gitte spørsmålsstillinger.

2. 1 de tilfeller spørreskjemaet ikke har alternative  svar,  eller der hvor fellesrådet har andre
svar enn  skjemaet, har fellesrådet formulert egne alternativer i tråd med sitt syn i  saken.

Svar på  de gitte spørsmål:
1. Brønnøy kirkelige fellesråd mener følgende prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

livssynspolitikken i Norge:
De kristne og humanistiske verdier bør ligge som grunnprinsipper.
Praktiseringen av disse grunnprinsipper må bygge på respekt for andres tenkning og
livssyn.

2. Den norske kirke bør fortsette som statskirke.
Dette punktet fikk enstemmig tilslutning.

3. 1 spørsmålet om lovforankring for en framtidig kirke, vedtok et flertall på fire at Den norske
kirke bør være forankret i Grunnloven.
Ei stemme ble avgitt for egen lov vedtatt av Sortinget.

4. 1 spørsmålet om hvordan Den norske kirke bør finansieres vedtok fellesrådet enstemmig
alternativet offentlig finansiering uten medlemsavgift.

5. 1 spørsmålet om hvordan valgordningene og demokratiet bør være  dersom
statskirkeordningen avvikles, formulerte fellesrådet følgende enstemmige  uttalelse:
Valgordningen  bør, uansett hvilket av de  to gitte alternativene som blir valgt, bearbeides for
å skape en mer demokratisk ordning.

6. Dersom  statskirkeordningen avvikles  så  bør det, i tillegg til prinsippet om religionsfrihet,
også  stå i § 2 i Grunnloven et avsnitt om det kristen og humanistiske verdigrunnlaget.

7. Et flertall på fire vedtok å legge ansvaret for gravferdsforvaltningen til kommunen.  Mens  et
mindretall på en stemte for den lokale kirke.
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8. Til dette spørsmålet ble det forfattet et nytt alternativ som fikk enstemmig tilslutning:
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og staten  må ha  et  visst  økonomisk ansvar.
Spesielt gjelder dette de fredede -  og de  verneverdige kirkene.



Vi er blitt i tvil om vår  høringsuutalelse er blitt sendt til KKD.
Er den tidligere blitt mottatt,  så makuler denne.
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