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er behandlet i Bekkelaget menighetsråds møte onsdag 11.10.2006 under

Sak 57/06 med følgende vedtak:
Sak 57/06 Stat - kirke - Høringsuttalelse
Vedtak:
Etter nøye gjennomarbeiding av spørsmålene fra Kultur- og kirkedepartementet samt
avstemning, ble høringsuttalelsen vedtatt slik det framkom i møtet.
Menighetsforvalter sender inn spørsmålsskjemaet med vedlagt høringsuttalelse til
departementet med kopi til Kirkerådet før Kirkerådets frist 15.10.2006.
Vedlagt følger spørsmålsskjema med vedlegg i utfylt stand.
Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon er ønskelig.

Vennlig hilsen
Bekkelaget menighet

Liv Skants
menighetsforvalter

Vedlegg: Utfylt skjema med vedlegg
Kopi sendt: Kirkerådet, Pb 799 - Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse:
Sandstuveien15
1178 Oslo

Postadresse :
Postboks 42 - Bekkelagshøgda
11090s10

Kontortid:
Telefon : 21 93 88 88
ma-fre 10-14
Fax:
21 93 88 89
ma 17:30-20:30

E-post: post.bekkelagetgoslo .kirken.no
Org.nr.: 971 282 231

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans

:

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

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper

bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske

kirke som statskirke:

fl Bør fortsette
© Bør avvikles - 5e_ r ed5
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken

lov bør Den norske kirke være forankret?

0 Grunnloven
X[]Egen kirkelov vedtatt av Stortinget - s[] Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan
[]
0
[]
®
[]

bør' Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fi a det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag 0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende or aner
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)
Fl Ingen tillegg
Ø De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene - sc_ v cdÅ, ct
se,.„
Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

OXKommunen -.s,,

„tanq

Vet ikke / ønsker ikke å svag
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
]CDen lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret -

0

Kommunen bør eie kirkeby ggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Oslo bispedømme , Bekkelaget menighetsråd
Sak: Høringssvar - Staten og Den norske kirke
1 Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros - og livssynspolitikken?
Uansett kirkeordning, bør statens tros- og livssynspolitikk fortsatt baseres på prinsippet om
tros- og livssynsfrihet og likebehandling av trossamfunn.
Staten må føre en aktiv og støttende religionspolitikk som legger forholdene til rette for alle
tros- og livssynssamfunn og deres virksomhet, samtidig som den må ha et spesielt ansvar for
Den norske kirke som folkekirke på bakgrunn av historiske, kulturelle og tilslutningsmessige
faktorer.
2 Den norske kirke som statskirke bor:
Svar: Bør avvikles
Det poengteres at den bør avvikles i sin nåværende form.
I likhet med Gjønnesutvalgets flertall støtter vi forslaget om en lovforankret folkekirke med
kirkemøtet som øverste myndighet.
3 I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
Svar: Egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Kirkeloven må være forankret i Grunnloven. En egen kirkelov, forankret i Grunnloven,
ivaretar den plass kirken har hatt og har i landets historie. En egen kirkelov kan bidra til at
kirken ivaretar den tradisjonelle norske kulturarven.
4 Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Svar: Offentlig finansiering uten medlemsavgift
5 Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Svar: Valgordningen bør være som i dag.
Valgordningen bør være som i dag under forutsetning av at utvelgelsesprosedyre for biskoper
blir gjenstand for ny vurdering i forbindelse med ny kirkelov.
6 Dersom statskirkeordningen
prinsippet om religionsfrihet?

avvikles, hva bor stå i § 2 i Grunnloven i tillegg til

Svar: § 2 bør omfatte de politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; demokrati,
rettsstaten og menneskerettighetene. § 2 bør også stadfeste at Grunnloven bygger på det
kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
I grunnlovsparagrafen som skal omhandle den nye kirkeloven, bør det stå at Den norske kirke
er en evangelisk-luthersk kirke.
7 Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar: Kommunen bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen.
Gravferdsforvaltning er en allmen oppgave som berører mennesker med ulik tros- og
livssynsbakgrunn og bør derfor være et offentlig ansvar.
8 Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Svar: Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.
Menighetene i Den norske kirke har alltid eid kirkene. Det kan ikke uten videre endres.

