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REFERAT FRA MENIGHETSMØTE I LØTEN MENIGHET 5. OKTOBER 2006

Menighetsrådets leder, Synnøve Rørdamåpnet møtet.
Møtet er annonsert i Løtenposten, Hamår Arbeiderblad og Østlendingen samt kunngjort ved
sognets gudstjenester.
Frammøtt 17 stemmeberettige.
Til å underskrive protokollen ble valgt: Britt Lindstad og Håkon Westerhaug.

Sak til behandling:
Menighetsrådets  svar på "Spørsmål til høringsinstansen"  og forslag til høringsuttalelelse om
NOU 2006:2 "Staten og Den norske  kirke".

1:
Skjemaet "Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene" med menighetsrådets
forslag til svar ble gjennomgått og debattert.
Ved 5 av spørsmålene kom det avvikende forslag.

Etter votering  ble menighetsmøtets  vedtak slik:

Spørsmål  1, overordnede prinsipper til grunn for tros- og livssynspolitikken:
Menighetsrådets forslag til vedtak: Grunnloven må innholde bestemmelser som garanterer fri
religionsutøvelse og samfunnets verdiforankring i den evangelisk-lutherske kirke.
Vedtak:
Grunnloven må innholde bestemmelser som garanterer fri religionsutøvelse og
samfunnets verdiforankring i den evangelisk -lutherske kirke.

Spørsmål 2, Den norske kirke som statskirke:
Menighetsrådets forslag til vedtak: Bør fortsette.
Forslag fremmet i møtet: Bør avvikles.
Ved avstemming fikk menighetsrådets forslag 14 stemmer og forslag fremmet i møtet 2
stemmer.
Vedtak:
Bør fortsette.

Spørsmål  3, I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Menighetsrådets forslag til vedtak: Grunnloven.
Forslag fremmet  i møtet : Lov om trossamfunn.
Ved avstemming fikk menighetsrådets forslag 14 stemmer  og forslag  fremmet i møtet 3
stemmer.
Vedtak:
Grunnloven.

Spørsmål 4 : Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Menighetsrådets forslag til vedtak: Offentlig finansiering uten medlemsavgift.
Forslag fremmet i møtet: Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige.
Ved avstemming fikk menighetsrådets forslag 15 stemmer og forslag fremmet i møtet 2
stemmer.
Vedtak:
Offentlig  finansiering uten medlemsavgift.



Spørsmål  5: Om valgordninger.
Menighetsrådets forslag til vedtak: Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.

Spørsmål 6 : Grunnlovens § 2 - "verdiparagraf'.
Menighetsrådets forslag til vedtak: Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

Spørsmål  7: Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Menighetsrådets forslag til vedtak: Den lokale kirke.
Forslag fremmet i møtet: Kommunen.
Ved avstemming fikk menighetsrådets forslag 15 stemmer og forslag fremmet i møtet 2
stemmer.
Vedtak:
Den lokale kirke.

Spørsmål 8 : Hvem bør eie og forvalte kirkebyggen?
Menighetsrådets forslag til vedtak: Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunen bør
ha det økonomiske ansvaret.
Forslag fremmet i møtet: Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske
ansvaret.
Ved avstemming fikk menighetsrådets forslag 13 stemmer og forslag fremmet i møtet 4
stemmer.
Vedtak:
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunen bor ha det økonomiske ansvaret.

2:
Høringsuttalelse  til NOU 2006 :2 fra Løten menighet.
Menighetsrådets forslag ble gjennomgått, debattert og tatt opp til avstemming.
Det ble ikke fremmet alternative forslag eller tilleggsforslag.
Avstemmingsresultat: 14 stemmer for, 3 mot.
Menighetsrådets forslag er dermed vedtatt som høringsuttalelse fra Løten menighet.

Rett referat bekreftes.

Britt Lindstad  åkon  Westerhaug



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans : LØTEN MENIGHET

Type  høringsinstans

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

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

Svar:

Grunnloven må inneholde bestemmelser som garanterer fri religionsutøvelse
og samfunnets verdiforankring,i den evangelisk-lutherske kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:

[X] Bør fortsette
Q Bør  avvikles
r-1 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

I1 Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q 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
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

n Valgordningene bør være som i dag
X[] Øe 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)

r-1  Ingen tillegg
0 De politiske  prinsipper som statsforfatingen 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.
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet: i

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
XQDen lokale kirke  bør eie kirkebyggene,  og kommunen bør ha det økonomiske

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



HØRINGSUTTALELSE
FRA

LØTEN MENIGHET

Staten og Den norske  kirke - NOU 2006:2

Løten menighet mener at statskirken bør opprettholdes.

Grunnlovens § 2 bør opprettholdes som den er.

Vi mener dette ikke er til hinder for likestilling og tilrettelegging for tros- og
livssynssamfunn og religionsfrihet i Norge.

Når det gjelder spørsmål 5 og 6 i skjema "Spørsmål til høringsinstansene" som
setter forutsetning om avvikling av statskirkeordningen ønsker vi å uttale at også
ved en opprettholdelse av statskirken bør det kunne bli endringer.

I en fremtidig statskirke ønsker vi økt bruk av direkte valg til kirkens
besluttende organer.

Kongens myndighet til å utnevne biskoper opprettholdes. Utnevning skjer etter
forutgående prosedyre som forplikter Kongen, slik som dagens prøveordning.


