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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Glemmen menighetsråd ,  Borg bispedømme

Type høringsinstans
Kommune

gJMenighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedØmmeråd
0 Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
El Annen offentlig instans
Li Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros -  og livssynspolitikken?
Svar:  Glemmen menighetsråd mener at Den norske kirke bØr ha en særstilling av historiske og
kulturelle grunner. Den forvalter betydelige verdier av vår felles kulturskatt i form av tradisjoner
og bygninger. Og den er det eneste riksdekkende trossamfunn som har et tilbud til innbyggerne i
alle kommuner.

2. Den norske kirke som statskirke:
0 Bør fortsette
11 Bør avvikles
Cl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Flertallet i Glemmen menighetsråd (6 stemmer) mener at statskirka i sin nåværende form med
Kongen som Øverste kirkestyre bØr opphØre og i steden får vi en lovforankret folkekirke
(modellen som flertallet i GjØnnesutvalget går inn for). Mindretallet på 3 stemmer går inn for en
fortsatt statskirkeordning.

Menighetsrådet satte ikke kryss her fordi 6 imot 3 mener at spØrreskjemaet under dette punktet er
uklart. Vi hadde forventa at vi her skulle hatt 3 avkryssingsbokser (enfor hver kirkemodell i
GjØnnesutvalgets innstilling) og en 4. avkryssingsboks for vet ikke. Her er bare 2
avkryssingsbokser (3 med vet ikke boksa) og vi er både usikre og uenige på hvor vi skal krysse av
når vi Ønsker en lovforankret folkekirke.

3. I hvilken lov bØr Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

D Lov om trossamfunn
11 Vet ikke / ønsker ikke å svare
7 stemte for å krysse av i disse to boksene, 2 ville bare krysse av i første boks, Grunnloven.

4. Hvordan bØr Den norske kirke finansieres?
LI Gjennom medlemsavgift
El Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
13 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
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El Vet ikke / ønsker ikke å svare
Enstemmighet omkring avkryssingen.  5  stemte for følgende kommentar (2 stemte imot og 2 var
avholdende):
Fordi dåpen er eneste medlemsbetingelse, Ønsker Glemmen menighetsråd ikke å innføre noen
formfor medlemsavgift. Hva skal vi så gjØre med de som ikke betaler medlemsavgiften? Er de
utmeldt?
Vi mener også at dagens finansieringssystem gir en uforholdsmessig stØrre andel per medlem til
frikirker og andre tros- og livssynssamfunn enn hva Den norske kirke får. Dette fordi
bevilgningene til Den norske kirke er bundet opp til å drifte og vedlikeholde en gammel
bygningsmasse av kulturhistorisk verdi. Den norske kirke får altså mindre per medlem til den
løpende virksomheten. Vi mener derfor at Den norske kirke måfå en stØrre bevilgning for å
kunne forvalte disse kulturhistoriske verdiene. Videre bør Den norske kirke tilgodeses med en
større andel midler fordi kirka betjener også utkantnorge som det eneste riksdekkende
trossamfunn.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?
Valgordningene bør være som i dag

11 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 Vet ikke / Ønsker ikke å svare
0 Eventuelle andre ordninger:
Sekundært stemte 5 for første avkryssingssvar imot 3 for andre avkryssingssvar, I var
avholdende.
Vi Ønsker at demokratiet må styrkes i kirka, samtidig er vi bekymret for at kostbare
valgordninger skal legge beslag på verdifulle ressurser.

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)
El Ingen tillegg

VDe politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på ;  så som demokrati,
nettstaten og  menneskerettighetene

Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget

0 Det humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den  norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
11 Vet ikke / ønsker ikke å svare
11 Eventuelt annet:
Enstemmig.
Vi  synes  det er naturlig at felles, historiske verdier sammenfattes i Grunnloven.

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

LI Kommunen
0 Vet ikke / Ønsker ikke å svare
Enstemmig.
Det kirkelige fellesråd kan gjøre dette på vegne av det offentlige. Det fungerer bra slik i de fleste
kommuner i landet, og det er ingen grunn til å endre på det som fungerer.
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8. Hvem bØr eie og forvalte kirkebyggene?
11 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Den lokale kirke bØr eie kirkebyggene, og kommunen bØr ha det Økonomiske

ansvaret
13 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det Økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / Ønsker ikke å svare
Enstemmig.
Den lokale kirke bØr selvsagt eie kirkebyggene. De Økonomiske utgiftene dekkes av det offentlige,
enten stat, fylke eller kommune. Dette vil variere fra kommune til kommune alt etter kirkas alder
og vedklikeholdsbehov. Men det er viktig at det utarbeides et sett felles standarder for
utgiftsdekningen..

Til slutt Ønsker Glemmen menighetsråd å si at egentlig er ordningsspØrsmål underordnede
spØrsmål, statskirke eller fri folkekirke er egentlig ikke så viktig. Viktigere er det å se på
ressursene kirka får til sin virksomhet, og ikke minst hva som kan gjØres for å styrke kvaliteten på
det kirka gjØr. Makter vi å mØte dagens mennesker med et budskap som de opplever som relevant
i sine liv? Dette siste er det som vil avgjØre kirkas framtid, og ikke ordningsspØrsmål.

raid Peter Ste te, menighetsradsle er
12.10.06
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