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STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Siljan menighetsråd/ fellesråd avgir med dette sin høringsuttalelse til utredningen i
NOU 2006:2.

Siljan menighetsråd ønsker videreført en åpen og inkluderende folkekirke. Dette reflekteres i
menighetsrådets hovedmål for sin virksomhet:

EN KIRKE FOR ALLE
- med mangfold og fellesskap

1. Overordnede prinsipper  som bør ligge til grunn  for tros -  og livssynspolitikken:

Siljan menighetsråd ønsker at staten/ det offentlige fører en aktivt støttende religions- og
livssynspolitikk, samtidig som religionsfriheten ivaretas. Dette ønsker rådets flertall
videreutviklet innenfor nåværende kirkeordning. I det følgende knyttes korte kommentarer/
presiseringer til statsrådens spørreskjema:

2. Den norske kirke som statskirke:

Et flertall på 6 ønsker at den bør fortsette
Et mindretall på 2 ønsker at den bør avvikles

3. I hvilken lov bør Den norske kirke vavre forankret?

Et flertall på 6 ønsker grunnloven
Et mindretall på 2 ønsker egen kirkelov vedtatt av Stortinget

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

Enstemmig ønske om offentlig finansiering uten medlemsavgift.
Dersom avgift, ønskes en livssynsavgift for alle.
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet vere dersom statskirkeordningen
avvikles?

Et flertall på 4 ønsker valgordningene bør være som i dag
2 ønsker å øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
2 vet ikke/  ønsker ikke å svare

Menighetsrådsvalg samtidig med stortingsvalg/  andre offentlige valg gir økt
valgoppslutning,  noe som er sterkt ønskelig.

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?

Enstemmig ønske om  følgende  to alternativer:
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som

demokrati,  rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Et flertall på 7 ønsker kommunen
I vet ikke/  ønsker ikke å svare

Det er viktig å presisere at det uansett ordning må være et tett samarbeid mellom
kommune og kirke på dette området,  fordi kirkegårder/ gravlunder i svært mange
kommuner ligger i nær tilknytning til kirkebygg.
Menighetsrådets svar har utelukkende en prinsipiell begrunnelse.  Det bør være åpent
for å inngå lokale avtaler mellom kommune og kirke vedrørende hvem som har det
daglige ansvar for kirkegårdsforvaltningen.

8. Hvem  bør eie og  forvalte kirkebyggene?

Enstemmig ønske om at den lokale kirke bør eie kirkebyggene,  og kommunen/
det offentlige bør ha det økonomiske ansvaret.

Siljan menighet har ett sogn,  og menighetsrådet har derfor også fellesrådets funksjoner.
Kommunens representant har derfor avgitt stemme i høringen.

Vedlagt følger  tilsendt skjema i utfylt stand.

Med vennlig hilsen

Hilde Hem

Daglig leder/  kirkeverge

kirkever en(siljan. kirken.no
Tlf.: 917 66 269
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Q Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
(] Annen offentlig instans

Annen privat  instans

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

Svar:
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2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør  Den norske  kirke  finansieres?

o Gjennom medlemsavgift

LI 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
r-1 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
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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

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

Q At Den norske  kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:
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7. Hvem bor ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

o Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

& Kommunen

o Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

o Den lokale kirke  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
RDen lokale kirke  bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret

0 Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare


