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STATEN OG DEN NORSKEKIRKE
Søre Ål Menighetsråd, Hamar Bispedømme,er høringsinstans- og har i møte
10.10.06 avgitt sine svar på høringsspørsmålene.

Vedlagtfølger:
spørreskjema
høringsuttalelse
Med vennlig hilsen

5 iw - Anette Heen

Leder i Søre Ål Menighetsråd

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Smec. ArL mc.ne o,h c.ts

Navn på høringsinstans:

ra: ck.

Type høringsinstans
0 Kommune

°d

0 Menighetsrå
0 Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
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:

Se.

ve.d.l.93

; 1nø r tr r1cc5

sG

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
0
0

Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

~loven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan

bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
® Støttefra det offentlige og med noe medlemsavgift
0

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
F51Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

0

Vet ikke / ønsker ikke å svare
le andre

Se- v t d-L`-99

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)
0 Ingen tillegg
© 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
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

Se- ve c .C3c,

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

3blDen lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
5 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
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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ORDNINGEN

KIRKERÅD ET

Søre Ål menighetsråd har i sitt møte 10.10.06 behandlet NOU 2006:2 " forholdet mellom staten

og Den norskekirke".
Vedlagt følger svarpå spørreskjemaog kommentarer.

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros-og livssynpolitikken ?
Den Norske kirke ( senere forkortet DNK) er først og fremst en formidler av den kristne tro.
Den er også en viktig kulturbærende institusjon, noe som den også bør være i fremtiden. DNK
skal ha en rolle som nasjonal identitetsskaper. Vi ser det derfor viktig at kristent verdigrunnlag
blir vektlagt i formålsparagraffor barnehage og skole. DNK skal være åpen for alle uavhengig
av tros - engasjement. Tilbudet skal være likt for alle, samme hvor du bor i vårt langstrakteland.
Dåp skal være eneste kriterium for medlemskap.
Forkynnelse og annen aktivitet i DNK utfolder seg på arenaer hvor også andre livssyn og
religioner er til stede. En åpen folkekirke må være i dialogmed disse. Tros og livssynfrihetenmå
ivaretas uten diskriminering. Tros-og livssynsfriheten må sikres rettslig og ved en reel

likebehandling.
Grunnenheten må fortsatt være sognet. Sognet bør ha status som selvstendigrettssubjekt. Kirken
må styres etter demokratiskeprinsipper, og det må leggesopp til i størst grad lokalt selvstyre.

2.-3. Den norske kirke som statskirke og lovforankring
Søre Ål menighetsråd mener at DNK som grunnlovsforankret statskirke må avvikles , men
fortsatt lovreguleres. Kongen i Statsråd bør fjernes som øverste kirkestyre, for å få større
selvstendighet for DNK som trossamfunn. DNK må imidlertidha en særligtilknytningtil staten ,
i forhold til andre tros og livssynsamfunn , ved at Stortinget vedtar en egen kirkelov Dette for å
ivareta at DNK skal ha en rolle som nasjonal identitetsskaper.
4.

Finansiering av Den norske kirke

Søre Ål menighetsråd mener at hovedfinansiering bør være som i dag, med støtte fra det
offentlige. Vi mener også at noe medlemsavgift kan være gunstig, for å skaffe mer engasjement i
menigheten.
Flertallet av menighetsrådet mener imidlertid at medlemsavgiftbør endres til livssynsavgifthvor
alle betaler likt. Denne fordeles ut til i forhold til medlemskap i de forskjelligetrossamfunn eller
til humanitære formål..

Hvordan
bør
valgordningene
statskirkeordningen avvikles ?

og

demokratiet

være

dersom

Flertallet i Søre Ål menighetsråd mener det er viktig at tiltak som styrker valgdeltagelseog
representativitet vektlegges. Dagens demokratiske oppbygging må videreutvikles. Et mindretall
mener at demokratiseringenvidereutviklesuten bruk av direktevalg..
6.

Dersom statskirkeordingen avvikles, hva bør da stå i grunnlovens § 2, i tillegg
til prinsippet om religionsfrihet ?

Søre Ål menighetsråd ser det som viktig at det ikke skal være motsetning mellom kristent og
humanistisk verdigrunnlag. Det skal føres en aktivt støttende tros og livssynspolitikk.Det bør
grunnlovsforankres at det kristne og humanistiskeverdigrunnlager det vi byggerpå.
For å ivareta DNK som en av våre viktigste verdi- og kulturformidlere , børe det også stå at
DNK er en evangelistiskluthersk kirke.

7.

Hvem bør ha ansvarfor gravferdsforvaltningen
?

Et flertallav Søre Ål menighetsråd er enig i at forvaltningav gravferd er en allmenn oppgave som
må ivaretas av det offentlige.. Vi mener derfor det er naturlig at kommunen har dette ansvaret..
Dette for å sikre likhet for alle, uansett tro og livssyn. Vi skal alle dø en gang, og alle må her
behandles med respekt uansett trosretning. En gravlund trenger ikke ligge i nærhet av en kirke,
det som er vktig er at gravlunden behandles med respekt for de døde og de sørgende.
Et mindretall mener den lokale kirke ( menighetsråd eller kirkelig fellesråd) skal fortsette å ha
denne oppgaven. De er av den oppfatning at dette organ kan ivareta oppgaven på en minst like
god måte som kommunen.
8.

Hvem bør eie og forvalte kirkebyggende ?

Søre Ål menighetsråd mener den lokale kirke bør eie kirkebyggende, og kommunen det
økonomiske ansvaret. Det bør etableres særskilte finansieringsordninger for fredede og
verneverdigekirker, uavhengig av den fremtidigerelasjon mellom stat og DNK. Flertallet i rådet
mener det bør være en forutsetning at kommunen får øremerkede statlige midler for at
oppfølgingen av kirkebyggskal forvaltes likt over hele landet.

Søre Ål Menighetsråd, Lillehammer 10.10.06
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