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, 27.09.2006.

Høringsuttalelse
til NOU2006:2 Statenog Dennorskekirke
Høringsuttalelsen
er resultatetav en prosessi vårmenighetmeddiskusjoner
i menighetsmøte,
arbeidsutvalg
og menighetsråd.
1. Hvilkeoverordnede
prinsipper
børliggetil grunnfor Tros- og livssynspolitikken?
Voksenmenighetsråd
mener:
ForVoksenmenigheter detviktigat en veden fremtidigrevisjonavdagenskirkeordning
bidrartil å
styrkeDennorskekirkesmulighettil å fungeresomen misjonerende,
åpen,inkluderende,
landsdekkende
folkekirkemedbredoppslutning
og demokratisk
styringsstruktur
hvordåpenfortsatter
enestemedlemskriterium.
Dennorskekirkeer en viktigkulturbærende
samfunnsinstitusjon
somer så innvevdi vår nasjons
historieat bådeDnk,menogsåstatog kommune,
måbidratil at kulturarven
videreføres
og fornyes.
Dettefordrerenfortsattaktivstøttendetros-og livssynspolitikk
i vårtland.Tros-og livssynsfriheten
må
sikresveden reelllikebehandling
medgoderammebetingelser
for alletrossamfunn.
2. Dennorskekirkesomstatskirke:
Voksenmenighetsråd
mener:
Dennorskekirkebør fortsettesomstatskirke,
mensamtidiggjennomføre
en gradvisreformprosess
i
forholdtil nåværende
lovgivningsærlignårdetgjelderytrerammebetingelser
somøkonomi,
tilsettingsordninger
og organisering.
Detbøretableres
et enhetligarbeidsgiveransvar
for alle
lokalkirkelige
tilsattepået nivåsomer nærsoknene,mensamtidigstortnoktil å sikreprofesjonell
ivaretakelse
av arbeidsgiveransvar
og ledelse.Arbeidsgiverpolitikken
måtuftespåallmenneverdier
som sikreråpenhet, likebehandlingog et trygtog utviklendearbeidsmiljø.
3. I hvilkenlov bør Den norske kirkevære forankret?
Voksenmenighetsråd
mener:
Voksenmenighetsråd
delerKA's synpåat Dennorskekirkefortsattgisen forankringi Grunnloven
og
delerGjønnesutvalgets
religionspolitiske
vurderinger
somunderstreker
prinsippet
omlikebehandling
av
tros- og livssynssamfunnsamtidigsom det fastholdesat nåværende statskirkeordningikkeer i strid med
dette,menkanforbedresvedenjusteringav GL§ 2, 12og 16.
4. HvordanbørDennorskekirkefinansieres?
Voksenmenighetsråd
mener.Dennorskekirkebørfortsattfinansieres
meden kombinasjon
av kommunale
og statligetilskudduten
medlemsavgift.
Lokalsamfunnet
vedkommunestyret
børfortsatthaet økonomisk
hovedansvar
for
kirkebyggene,
mensdet børværedenlokalekirkesomforetarprioritering
av stillingerog
satsingsområder
pålokaltplan.Statligetilskuddbørfordelestil entjenligenheti denlokalekirkefor å
kunnebli setti sammenheng
medøvrigetilskudd.Vi er reddefor at en eventuellmedlemsavgift
vil
kunnesvekkefolkekirken
og driveDennorskekirkei retningavenforeningskirke.

5. Hvordan
børvalgordningene
og demokratiet
væredersomstatskirkeordningen
avvikles?
Voksenmenighetsråd
ønskerat det kirkeligedemokrati
blirstyrketog valgdeltakelsen
øketog trorat
øktbrukavdirektevalgtil kirkensbesluttende
organervil kunnebidratil dette.Vedå styrkedenlokale
kirkeshandlekraft
trorvi at en størredelav kirkensmedlemmer
tar ansvargjennomå deltai kirkelige
valgfordervedå styrkedendemokratiske
forankring.
6. Dersom
statskirkeordningen
avvikles
, hvabøri såfallståi § 2 (elleri enannenparagraf)
i
Grunnloven
i tilleggtil prinsippet
omreligionsfrihet?
Voksenmenighetsråd
mener:
Tilspørsmål
omen verdiparagraf
i grunnloven
hvisstatskirkeordningen
avviklesvedoppheving
av
Grunnlovens
bestemmelser
om statsreligionen,
§ 2, 2. ledd,børdettasinnen paragrafsomsierat vårt
samfunnbyggerpådet kristneog humanistiske
verdigrunnlaget.
7. Hvembørhaansvaretforgravferdsforvaltningen?
Voksenmenighetsråd
ønskerat Denlokalekirkevedkirkeligfellesråd,fortsattharansvarfor
gravferdsforvaltningen
og sluttersegtil KA'suttalelse(side14-17)og konkluderer
medat
hovedtrekkene
i dagensgravferdsforvaltning
videreføres.

8. Hvembøreieogforvalte
kirkebyggene?
Voksenmenighetsråd
menerat
denlokalekirkebøreie kirkebyggene,
og kommunen
børhadetøkonomiske
ansvarfor bevilgninger
til
driftog vedlikehold
av kirkebygg.Kirkeneer et viktiglokaltsymbol,bådesomlandemerke
og som
helligdom.
Myeav vårnasjonskulturarver knyttettil godetradisjoner
i lokalsamfunnene
derkirkeog
menighet
haren naturligplass.Dettemåtasvarepå.
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kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Staten og Den norske

VQl

Navn på høringsinstans :

f

Type høringsinstans

Q Kommune
®
Q
Q
Q

Menighetsråd
Prost /biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenforDen norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Q Annen offentlig instans

[] Annen privat instans
1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
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2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
9
Q
[}
Q

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentligfinansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
0 Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg'til kirkens besluttende organer
(l Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
J
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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 religionsØet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[] Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstater og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget

[ At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaitningen?
® Den lokale kirke (Øeø g e't r tl-elør kirkeligfellesråd)
Kommunen
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[ Den lokale kirkebør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret

[

Kommunenbør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret

[

Vet ikke / ønsker ikke å svare

