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Det vises  til brev av 24.04.2006  med forespørsel om høringsuttalelser fra blant annet alle menighetsråd
i forbindelse med NOU 2006: 2.

Lambertseter menighetsråd er av den mening  at relasjonene mellom stat og kirke bør endres. Den
norske kirke bør være  forankret i en særlov for Den norske kirke slik at den blir et selvstendig
rettssubjekt . Lovgivningskompetansen Stortinget har for Den norske kirke bør  hjemles i en
grunnlovsparagraf  for å sikre Den norske kirke kontinuitet fra stortingsperiode til stortingsperiode.
Lambertseter menighetsråd ønsker at tros- og livssynspolitikken skal være aktivt støttende overfor alle
tros- og livssynssamfunn, og mener derfor  at Den norske kirke i hovedsak skal finansieres med
støtte fra det offentlige . Dette kan gjerne suppleres med en begrenset medlemsavgift for å
bevisstgjøre det enkelte medlem.

Når det gjelder gravferdsforvaltningen, mener Lambertseter menighetsråd at dette prinsipielt sett bør
ligge under kommunen. På denne måten unngår man at minoriteter føler seg diskriminert.

Spørsmålet om hvem som bør forvalte og eie kirkebyggene, er et spørsmål som ikke kan besvares
isolert sett. Dette må sees i sammenheng med kirkens organisering som helhet. Med god organisering
og gode finansieringsordninger kan en ordning med at den lokale menighet både eier og har det
økonomiske ansvaret for kirkebyggene være å foretrekke. Da dette spørsmålet stilles uten at det er satt
i sammenheng med kirkens organisering for øvrig, har Lambertseter menighetsråd valgt å stemme for
at kommunen fortsatt skal ha det økonomiske ansvaret for kirkebyggene. At kommunene også skulle
kunne eie kirkebyggene er for Lambertseter menighetsråd helt utenkelig. Kirkene eies av den lokale
menighet. Uansett må det lages spesielle ordninger som sikrer at de mest kostnadsdrivende
bevaringsverdige kirkene blir ivaretatt (særskilte øremerkede statlige bevilgninger).

Vi henviser  ellers til vedlagte spørreskjema.

Med vennlig hilsen,

(sign)
Merete Ødegaard Thommesen
Leder

flCO&4acker-Grøndahl Eide

Daglig leder / menighetsforvalter

Kopi: Kirkerådet

Vedlegg: Skjemaet "Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høring"

Lambertseter menighet  Besøksadresse: 't'elefon: Faks: Bankkonto:

Postboks 97 Lambertseter langbølgen 33 21 93 89 10 21 93 89 20 1644 20 73019
1101 OSLO Org.nr.:
post.lambcrtsctcr@oslo. kirken. no 976 987 500



Staten og Den norske  kirke -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans :  Lambertseter menighetsråd

Type  høringsinstans
O Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
O Prost/biskop
O Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
O Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
O Annen offentlig instans
O Annen privat instans

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

Svar:  Lambertseter menighetsråd mener det bør være et overordnet prinsipp for tros- og
livssynspolitikken at den bygger på en grunnleggende tros- og livs yn frihet og at den er aktivt
støttende overfor alle tros og livs ynssamfunn. På grunn av Den norske kirkes særstilling mht.
medlemstall og historie, mener rådet at det på det nåværende tidspunkt likevel er romfor en
særlov for Den norske kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:
O Bør fortsette
Q Bør avvikles
O Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
O Gjennom medlemsavgift
O Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
O Offentlig finansiering uten medlemsavgift
O Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

O Valgordningene bør være som i dag
O Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:  Dette spørsmålet kan ikke besvares uten at det også er klarlagt
hvordan sammenhengen mellom de ulike nivåer vil være. Lambertseter menighetsråd er opptatt av
at det kirkelige demokrati skal styrkes. Hvordan dette hensyn best ivaretas dersom
statskirkeordningen avvikles blir et internkirkelig spørsmål.

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)

O Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
O Det humanistiske verdigrunnlaget
O At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
O Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
O Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q 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
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret

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