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Vedtak i Engehaugenmenighetsråd- 14.09.2006:
Engehaugen menighetsråd oversender følgende høringssvar vedrørende Staten og Den norske
kirke:

NOU 2006; 2 - Staten og Den norske kirke
Navn på høringsinstans :

Engehaugen menighetsråd

Type

Menighetsråd

gsinstans:

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
Det er viktig for oss å presisere at uansett hvilken kirkeordning som velges i fremtiden, må
det sikres at den evangelisk-lutherske kirke i kraft av sin tilslutning i folket som
trossamfunn, som en av samfunnets viktigste verdi- og kulturfomidler, må sikres en plattform
som landsdekkende kirke, med sognet som den grunnleggende enhet.
Tro- og livssynspolitikken må bygge på det kristne og humanistiske verdigrunnlag, samt på
de politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
(Se også besvarelsen under pkt.6)
2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette

X

Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Tilleggssvar:
Vi mener at statskirken i sin nåværende form bør avvikles og erstattes av en kirke som
bygger på en egen særlig kirkelov, vedtatt av Stortinget- en lovforankret kirke.

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

Tilleggssvar:
I Grunnloven (§2) bør det innføres en egen verdiparagraf som uttrykker at staten skal bygge
på det kristen og humanistiske verdigrunnlaget, samt på prinsipp om demokrati og
menneskerettigheter. Dette bl.a. for å kunne beholde religions- og livssynsundervisning, og
filosofi i skolen. Stortinget bør vedta en egen kirkelov som trekker opp rammene for kirkens
virke, uten at den er for styrende og regulerende.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

(-:- Støtte fra det offentlige) og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering (-:-utenmedlemsavgift)
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Dvs: Offentlig finansiering og med noe medlemsavgift.
Tilleggssvar:
Kirken bør fortsatt finansieres av det offentlige. I fall det skulle innføres en medlemsavgift,
bør denne være så lav at den ikke virker ekskluderende. En eventuell medlemsavgift bør
forvaltes av soknet, som er kirkens grunnleggende juridiske enhet og som eier kirkene. En
slik medlemsavgift kan/vil virke tilknytende til soknets virksomhet.

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

Tilleggssvar:
Valgordningen

bør være som i dag, men det må til en sterk vitalisering

av valg til lokale råd.

Valg til menighetsråd må avholdes samtidig med Stortingsvalg.
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)
Ingen tillegg

X
X

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
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Tilleggssvar:
Det er viktig for oss å presisere at uansett hvilken kirkeordning som velges i fremtiden, må
det sikres at den evangelisk-lutherske kirke i kraft av sin tilslutning i folket som
trossamfunn, som en av samfunnets viktigste verdi- og kulturfomidler, må sikres en plattform
som landsdekkende kirke, med sognet som den grunnleggende enhet.
Eventuelt annet:

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

8. Hvem bor 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

TILLEGGSINFORMASJON:
Avkrysningene i høringsskjemaet er kommet fram som et kompromiss, da rådets medlemmer
i utgangspunktet er delt vedrørende punkt 2; med følgende fordeling:
- flertallet i rådet går inn for en lovforankret folkekirke,
- 1 medlem går i utgangspunktet inn for en grunnlovsforankret folkekirke, d.v.s. at
statskirken opprettholdes,
- 2 medlemmer ønsker i utgangspunktet en selvstendig folkekirke, d.v.s. at kirken blir
et trossamfunn.

Høringsuttalelsen oversendes: Kultur- og kirkedepartementet/Kirkeavdelingen
kopi til Hamar bispedømmeråd.
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