
Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :

Type  høringsinstans

o Kommune
[Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/biskop

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

0 Annen offentlig  instans
[] Annen privat  instans
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1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
Bør avvikles

[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

0 Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
j Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Ø Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

0 Valgordningene bør være som i dag

0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende  organer
0 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)

Ingen tillegg

Fl De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget

[ 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

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 Den  lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Ø 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



Høringsuttalelse  Kirke Stat fra Vardal  menighetsråd.

Vedlagt følger spørreskjema. I tillegg ønsker vi å kommentere enkelte tema litt mer.

Vi ønsker kun dåp som krav for medlemskap i kirken. Ingen tilleggskrav. Det vil føre til at
folk vegrer seg.

Et viktig prinsipp for kirken i Norge i framtida må være at tilbudet skal være likt til alle
uansett hvor de bor i landet. Det vil selvsagt bli forskjellig ut fra personer på ulike steder. Men
tilbudet om kirkelige handlinger må være likt. Dette er noe kirke og kommuner rundt i landet
kan samarbeide om.

Vi trur at det er viktig å lytte til de som ikke er de mest aktive kristne, men som likevel er
brukere og glad i kirka i denne saken. Kirken betyr mye for mange, mange har tradisjoner i
forhold til kirka som det er viktigå holde på. Ved å lage nye krav eller forutsetninger, kan vi
utelukke mange. Den såkalte eliten vil alltid kunne føle seg hjemme, lettere enn folk flest. I
vårt råd er det overveiende flertall for statskirken nesten som den er i dag. Dette fordi vi er
redd for at nye ordninger kan føre til avstand til folk. Kirken er kanskje klar for endring, men
vi tror at de som er mest aktive i kirken, er mer klar for endring enn folk flest.

Kirkebyggene er kanskje de viktigste kulturskattene vi har i landet. Disse må tas vare på. I
dag er det langt fra økonomi i kommunene til dette. For å ivareta det, må andre økonomiske
løsninger til, for eksempel direkte tilskuddsordning fra staten. Hvorvidt ansvaret skal ligge på
stat eller kirke er vi usikre på.

Vi synes det må være praktisk at staten utbetaler lønn til alle kirkelig ansatte, men at kirken
selv har personalansvaret. Synes også at det er naturlig at kirken far mer ansvar for å utnevne
/tilsette sine ansatte. Som prost og biskop.

Vi ønsker ingen egen medlemsavgift for kirken. Vi mener det er best at den ligger i skatten
som i dag. Et synlig beløp som betales over egen giro, vil fort bli en grunn til utmeldelse fordi
det blir for dyrt. I dag går noe av skatten til kirken. Ved framtidig ordning, vil det fortsatt
være naturlig at staten støtter kirken og andre trossamfunn.

Vi deler også synet om at det bør tas skritt for å bedre demokratiet i Dnk. Det bør arbeides
videre med tilrettelegging av dette. Selv så vi at økt fokus på valg til menighetsråd, med
delvis samtidig valg som stortingsvalget ga resultater.

I likhet med fellesrådet i vår kommune støtter vi mindretallet i Gjønnesutvalget i at kirken og
fellesråd bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen. Her har kirken mye kunnskap som også vil
komme til nytte for andre religioner og livssyn. I vår kommune er det avsatt et eget, ikke-
vigslet felt for andre tros- og livssynsmedlemmer, noe det er mottatt positive tilbakemeldinger
på.

Vardal menighetsråd
Line Bakkum


