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Dette er Vestfossen Menighets uttalelse i forbindelse med høringen.
Jeg sender den elektronisk for å kunne overholde tidsfristen .  Hvis dere ønsker den i
papirformat i tillegg ber jeg dere gi meg beskjed.

Med hilsen
Ruth Irene Thorkldsen
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans : Vestfossen  menighet.

På møtet 10.10.06 hvor disse spørsmålene ble drøftet var det 6 medlemmer til stede i
tillegg til kapellanen.

Type  høringsinstans

n Kommune
X Menighetsråd  /kirkelig fellesråd /bispedømmeråd
n Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede  prinsipper bor ligge til grunn  for tros- og livssynspolitikken?

Svar :  Viser  til svaralternativer i spørsmål 6.
Vi mener det er viktig at alle innbyggere i landet føler de er fullverdige innbyggere
uansett tilknytning til livssyn. Det er et viktig prinsipp med likeverdighet.

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
X Bør avvikles Se vedlegg.
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Q Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
r] Lov om trossamfunn
n Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig  finansiering uten medlemsavgift Se vedlegg



o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

X Valgordningene bor være som i dag Se vedlegg
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
n Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
o Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen
o Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bor eie kirkebyggene ,  og kommunen bor ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare



VEDLEGG TIL SPØRSMÅLSSKJEMAET GENERELT.

Vi ønsker å stille oss bak uttalelsen fra deltagerne på rådsledersemenaret.

Høringsskjemaet  fra KKD vedr. NOU nr.2006:2 -  Staten og Den norske kirke - uttalelse fra
deltakerne  på KAs  rådslederseminar 23. september  2006-09-24

"86 menighets- og fellesrådsledere fra hele landet samlet til rådslederseminar i Oslo 23.09.06,
vil uttale følgende i forbindelse med høringsprosessen for NOU nr.2006:2 - Staten og Den
norske kirke:
Vi opplever at Kultur- og kirkedepartementet tar oss på alvor ved å trekke oss inn i høringen i
forbindelse med det som kan bli den største endringen i vår kirke i nyere tid.
Samtidig opplever vi en stor frustrasjon ved å få tilsendt et høringsskjema som i liten grad er
koplet sammen med utredningen vi skal ta stilling til. Skjemaet gir rom for svar med mange
tolkningsmuligheter, og vi er urolige ved tanken på at departementet kan tolke svarene på en
måte som ikke samsvarer med høringsinstansens mening. Vi oppfordrer likevel menighets- og
fellesrådene til å svare på skjemaet, og samtidig være nøye med å gi utfyllende kommentarer,
slik at det blir små muligheter for tolkningsfeil. "

VEDLEGG MED KOMMENTARER  TIL NOEN AV  SPØRSMÅLENE.

SPØRSMÅL 2.
Vi ønsker å følge flertallet i Gjønnesutvalget der det sies:
Flertallets forslag om en lovforankret folkekirke innebærer at Grunnlovens nåværende
bestemmelser om statkirkeordningen oppheves, og at Den norske kirke blir et selvstendig
rettsubjekt med egne styringsorganer og med selvstendig ansvar for alle saker som har med
kirkens tro og virksomhet å gjøre. Biskoper utnevnes av kirkens egne organer på grunnlag av
en bred nominasjons- og valgordning. Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til
staten gjennom en kirkelov gitt av Stortinget. Flertallet anbefaler at denne kirkeloven
utformes som en kortfattet rammelov og forankres i en grunnlovsbestemmelse.

SPØRSMÅL 4.
Menighetsrådet var delt i dette spørsmålet.
Flertallet på 6 ønsket at det offentlige skal finansiere uten medlemsavgift.
Det bør være en større bevissthet for at myndighetene skal legge til rette for at alle borgere
skal kunne utøve sitt livssyn uten å måtte betale en medlemsavgift.

Ett mindre tall på  I  mente at det bør være støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift.
Ett medlem ønsket ikke å svare.

SPØRSMÅL 5.



Vi ønsker at valg til menighetsråd skal foretas på samme dag og samme sted som
kommunevalg.
SPØRSMÅL 7.
Flertallet på 5 mente at kommunen skal ha ansvar for gravferdsforvaltningen.
Et mindretall på 2 ønsket at den lokale kirke skal ha dette ansvaret.

Vi ønsker å presisere at om kommunen overtar ansvaret er det viktig at det er den lokale kirke
som har ansvar for det seremonielle ved begravelsen.

For Vestfossen  menighetsråd.

Ruth Irene Thorkildsen
Leder.
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