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Høringsuttalelsefra Lierne kirkeligefellesråd
om staten og Den norskekirke
Overordnede synspunkter
Det er viktig at Den norske kirke blir gitt mulighet til fortsatt å være en sentral
kulturbærendeinstitusjoni samfunnet. Endringerog/eller revisjoneri forholdet mellom
statenog kirkenmå bidratil at Den norskekirkefår styrketsine mulighetertil å fungere
som en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred oppslutning.
Samtidiger det viktigat også kirkenblirgittmulighettil å fungere som trossamfunnsom
fritt kan utformelære og synspunkter.
Om lokalkirkelig selvstyre og arbeidsgiveransvar
Da ny kirkelov ble vedtatt i 1996, var det en klar forbedring av det lokalkirkelige
selvstyre fordi det da også ble lovpålagt med ressurser til en administrasjonpå
lokalplanetsom blant annet skulle ivareta lokalmenighetenesarbeidsgiveransvar.
At arbeidsgiveransvaret
for presteneer tillagt bispedømmet,er en situasjonsom virker
naturlig og gjerne må fortsette. Det er viktig med teologiskkompetansefor dem som
skal ivareta arbeidsgiveransvarfor presten.
Det er også viktig at lokalplanet i kirken fortsatt får ha viktige oppgaver som
arbeidsgiveransvarfor en del kirkeligansatte.
Erfaringhar vist at en todeling av arbeidsgiveransvareti en menighetfungerer greit.
Om eiendomsrett til kirker og kirkegård
Kirkerog kirkegårderhar helt sidenmiddelalderenvært knyttettil soknene. Spørsmålet
om eiendomsrett ble grundig behandlet av kirkelovsutvalget (NOU1989:7) og
Stortingetsbehandlingav ny kirkelovog gravferdslov.
Det er viktigå viderføre denne forståelsenfor den århundrelangetradisjonen
Selv om midler til drift og vedlikehold kommer enten fra stat eller kommune, må
eiendomsrettenfortsattvære soknets.
Om gravferdsforvaltningen
De aller fleste steder i landet ligger kirkgårdenenært til kirkene og danner en enhet..
Særlig gjelder dette grisgrendtestrøk. Det er også på slike steder vanligvis svært
skjeldentat gravferderikke er kirkelige.Det er derfor naturligå videreføre fellesrådets
ansvar for gravferdsforvaltningen
. Samtidig kan en videreføre anledningen til å
delegere ansvaret til kommunen. På enkelte steder, som f.eks i de største byene, vil
det være naturligmed et kommunaltansvar for gravferdsforvaltningen.
Å ivaretagravferdsforvaltningen
på en god måte for alle religionerog livssyner mulig
også om det er et kirkeligansvar.
Om finansiering
Finansieringen av kirken bør være offentlig. Utgifter til forvaltning, lønn, drift av
kirkebyggm.m. må finansieresav staten. Delt ansvar er vanskeligå utføre.
Kriterienefor tilskuddtil lokalmenighetenemå sikre at også små sokn og grisgrendte
strøkfår nok ressursertil kirken.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans

:
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Type høringsinstans
Q Kommune
Menighetsråd / kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Q Prost/ biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q Frivillig organisasjoninnenforDen norskekirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

s

~

3
Ø
® Bør fortsette
wvkr
® Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

r

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
[1 Grunnloven
XQEgen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

l S e
{

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q
Q
Q
®
Q

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

SJUe-

0
U

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

E Valgordningenebør være som i dag

z sers-Ø

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer 1
2. de vn ,rir
R Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles , hva bør i sågfall 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

E] De politiskeprinsippersom statsforfatningenbyggerpå.;så som demokrati, 3
rettstaten og menneskerettighetene
] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

,

Eventuelt annet:
i
I
I

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

0

5

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 Lt 5
ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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