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Menighetsrådet har behandlet høringen på sitt møte  12. oktober.

Oslo, 15.10.2006

Menighetsrådet står samlet om de prinsipper som er oppført under spørsmål 1 i skjemaet.
Der det ikke står stemmeantall i skjemaet er alternativet enstemmig valgt.

I forhold til spørsmål 1 (overordnede prinsipper) mener tre at følgende ordninger knyttet til
dagens statskirkeordning er meget problematiske: At politisk valgt ledelse innsetter ledere i et
trossamfunn (Dnk), at 50% av statsrådene må være medlemmer at Den norske kirke, og at
kongen har bekjennelsesplikt.

I vektingen av hensyn for og imot statskirke (spørsmål 2), har det likevel for en av
rådsmedlemmene vært avgjørende at statskirken rommer mange menneskers "stille tro", og en
bekymring omkring om mange medlemmer vil oppleve at det ikke er plass for dem i en fristilt
kirke.

Ad spørsmål 4 (finansiering):
Vi mener at Den norske kirke bør finansieres av offentlige midler uten medlemsavgift. Hvis
Den norske kirke avvikles som statskirke, kan det vurderes en ordning med livssynsavgift
fordelt til trossamfunn og livssynsorganisasjoner gjennom en fordelingsnøkkel.
Videre mener vi at man ved en eventuell ny finansieringsordning må ta i betraktning de behov
Den norske kirkes har i forhold til å ta vare kulturskatten som ligger i det store antall
verneverdige kirker.
Om Den norske kirke avvikles som statskirke, må Opplysningsvesenets fond tilhøre kirken.

Ad spørsmål 7 (gravferdsforvaltning):
Det er her satt 2 kryss da vi mener at det kan velges ulike modeller etter hva som er
hensiktsmessig lokalt.
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Ad spørsmål 8 (eie og forvalte kirkebyggene):
Menighetsrådet mener det viktige er at den lokale kirken eier kirkebyggene. Det kan vurderes
om staten i stedet for kommunen skal ha det økonomiske ansvaret.

Med vennlig hilsen
Iladalen menighetsråd

(sign)
Stian D. Kringlebotn
Menighetsrådsleder

Vedlegg: Høringsskjema
Kopi: Kirkerådet

Tove  Marit Hasle
Daglig leder/  menighetsforvalter
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans : ILADALEN MENIGHET, OSLO BISPEDØMME

Type  høringsinstans

[] Kommune
®  Menighetsråd /kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 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:

Vi ønsker oss et samfunn hvor det å ta del i en organisasjon som tar opp livets store spørsmål
(trossamfunn/ livssynsorganisasjon) ses på som en positiv og naturlig del av samfunnslivet.

Staten bør legge til rette for et samfunn hvor tilhørighet til et trossamfunn eller
livssynsorganisasjon ikke skal være et spørsmål om privatøkonomisk kapasitet.

Landet må ha full religionsfrihet.

Vi ønsker at tros- og livssynspolitikken tar i betrakting den kulturelle og religiøse tradisjonen
Norge står i, og at dette ikke avhenger av Den norske kirke er statskirke.

Vi ønsker  at Den norske kirke - uansett forhold til staten  -  som en  folkekirke ,  med eneste
medlemskriteriet i dåpen.

Den Norske kirke må kunne være  landsdekkende,  og også  tilstedeværende  for de deler av
befolkningen som befinner seg i en spesiell situasjon slik det i dag skjer gjennom for
eksempel sjømannskirke, sykehus- og fengselsprester og feltprestkorps.

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette,  3 stemmer
® Bør avvikles,  2 stemmer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven,  3 stemmer
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget,  2 stemmer
fl Lov om trossamfunn

fl Vet ikke / ønsker ikke å svare



4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

fl Gjennom medlemsavgift
Q 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  bor valgordningene og demokratiet  være  dersom statskirkeordningen
avvikles?

Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

Hvis statskirkeordningen avvikles, bør dagens valgordning revurderes for å øke
valgdeltakelsen.

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
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati, rettstaten og

menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen

Vet ikke I ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q 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
Vet ikke /  ønsker ikke å svare


