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Grålum,03.10.2006

Tune Menighetsråds svar på høringen om forholdet mellom kirke og stat
Tune Menighetsråd har behandlet spørsmålene i 2 møter. Vi har også arrangert et åpent møte i
Tune Kirke der Gjønnesutvalgets utredning NOU 2006:2 ble gjennomgått. Tune
Menighetsråd har siden NOU 2006:2 forelå i januar, stadig henvist til nettsidene og
oppfordret medlemmene til å orientere seg . Når det gjelder tempoplan for vår behandling av
saken, har vi valgt å følge Kirkerådets henstilling om å avlevere uttalelse innen 15. oktober,
slik at våre svar foreligger når Kirkemøtet skal behandle saken.
1. Overordnet prinsipp som bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken:( Vi må
legge vekt på flere)
Svar:
a) Dnk er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Dnk bidrar sterkt
til det kulturelle limet som en nasjon trenger.
b) Dnk er forankret i et eget trosgrunnlag og fellesskap bygd på dåpen og troen. Dåpen
skal og må være eneste medlemskriterium.
c) Dnk må være en landsdekkende kirke, der det er lik tilgang til forkynnelse og kirkelige
tjenester over hele landet og blant nordmenn i utlandet.
d) Stat og kommune må bidra til at den kristne kulturarven videreføres og fornyes.
(Punkt 1- besvarelsen er enstemmig vedtatt)
2. Den norske kirke som statskirke:
Svar a) Bør avvikles.
Vi tror tiden er moden for en ny stilling for kirken, selv om vi ser at veldig mye i Dnk
fungerer godt. Vi kjenner uro for at det norske folk kan bli et mer sekularisert og
materialistisk folk, og anbefaler G-utvalgets modell 2, fordi vi tror at denne løsningen
vil gjøre det lettere å videreføre alle gode ordninger som fungerer bra.
( tilslutning fra 4 medlemmer, som er halvparten av de stemmeberettigede i
menighetsrådet)
Svar b) Den norske kirke som statskirke bør ikke avvikles.
Dnk fungerer godt slik den nå er organisert. Vi kjenner uro for at det norske folk kan bli
et mer sekularisert og materialistisk folk, dersom statskirken opphører.
( dette svaret fikk også 4 stemmer)

3. I hvilken lov bør Dnk være forankret?
Svar a) Vi mener det bør være en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. Da får kirken mer
å si innad, det er ikke regjeringen (kongen) som er øverste kirkestyre.
(4 stemmer)
Svar b Vi mener Dnk fortsatt må være forankret i Grunnloven. (4 stemmer)

4. Hvordan bør Dnk finansieres?
Svar: Vi mener det bør være offentlig finansiering uten medlemsavgift som betingelse
for å være medlem. (8 stemmer)
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirken avvikles?
Svar a) Det vil være viktig å bruke mer direkte valg til kirkens besluttende organer for å
øke deltakelsen blant medlemmene. Det blir flere personer å fordele oppgaver og verv
på ved å bruke direkte valg. Det vil være en stor utfordring for kirken å øke
bevisstheten i befolkningen om hva det betyr å ha tilhørighet til Dnk, slik at flere tar
frivillige oppgaver innen kirken. (4 stemmer)
Svar b) En bør ikke benytte mer direkte valg til kirkelige organer. (4 stemmer)
Tillegg, svar c: Valg til menighetsråd bør foregå til samme tid og på samme sted som
valg til kommunestyre og fylkesting, for å øke valgdeltakelsen til kirkelige organer.
( enstemmig)
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?
Svar: De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på: demokrati, rettsstaten og
menneskerettighetene, de kristne og humanistiske verdier og at Dnk er en evangelisk
luthersk kirke ( enstemmig)
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar: Den lokale kirke.
Kirkelig fellesråd har lang tradisjon og erfaring i dette. Samarbeidet med folk fra andre
trossamfunn, andre religioner eller folk uten religiøs tilknytning, har fungert godt, og
nødvendig respekt og pietet i møte med sørgende mennesker har kirken god erfaring i å
formidle. Gravferdsforvaltning er nært knyttet til sorgarbeid sammen med etterlatte. Vi
har flere ganger sett, ved katastrofer og tragedier i små lokalsamfunn, at kirken fungerer
samlende rundt sorgarbeidet, selv om de det gjelder, ikke har vært spesielt knyttet til
kirken.
(enstemmig)

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Svar: Dagens ordning, der den lokale menighet eier kirkebygget og kommunen er
ansvarlig for vedlikeholdet, bør fortsette. Det bør snarest mulig avsettes flere midler til
vedlikehold av kirkene, som er viktige kulturbygninger i lokalsamfunnet.
(enstemmig)

For Tune Menighetsråd
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
Fl Kommune

Menighetsråd/ kirkeligfellesråd/ bispedømmeråd
Prost / biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

[] Annen offentliginstans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
® Bør avvikles
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0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
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© Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
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0 Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
e-vi
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

Valgordningene bør være som i dag
sCe mer
[--;],Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer u1
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Eventuelle andre ordninger:
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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 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 humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
(Ø 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

