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Vennesla, 19.oktober 2006

Sak: Stat/Kirke-Høringen

Vennesla menighetsråd har behandlet saken i sitt møte 17.oktober. Høringsnotatet fra
Kirkedepartementet følger vedlagt.

Når det gjelder de tre alternative hovedmodeller for Den norske kirke som Gjønnes-utvalget legger
opp til, ble avstemmingen som følger for Vennesla menighetsråd:

Mod. 1) Grunnlovsforankret folkekirke 2 stemmer.
Mod. 2) Lovforankret folkekirke 4 stemmer.
Mod. 3) Selvstendig folkekirke 0 stemme.

Antall stemmeberettigede i møtet: 6 personer.

Med hilsen
Vennesla menighetsråd

..............................
Bjarne Egil Abrahamsen (sign)
Leder

Anne F.Skisland
Menighetssekretær

Kopi: Kirkerådet
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Den norske kirke
VENNESLA  MENIGHETSRÅD

Særutskrift av motebok

Vennesla menighetsråd har i sitt møte 17.oktober behandlet  fig.  sak:

Sak: vmr 60/2006 Kirke /Stat  -  Høringsuttalelse

Forslag til vedtak:
Ingen  fremlegg til vedtak.

Møtebehandling:
Kirkevergen møtte under denne saken. Hans saksfremstilling og forslag til vedtak til Fellesrådet
var sendt ut til medlemmene av menighetsrådet på forhånd. Kirkevergen var åpen for spørsmål om
saken. Fellesrådet arrangerte 26.september et fellesmøte for alle menighetsrådene i prestegjeldet der
saken ble belyst.

Gjønnes-utvalget legger opp til  3  alternative hovedmodeller for Den norske kirke. Den
grunnleggende forskjellen mellom alternativene er det rettslige rammeverket og endringer i det
øverste kirkestyret.

1) Grunnlovsforankret folkekirke.
Dnk vil forsette som statskirke, enten som i dag eller med ytterligere reformer innenfor dagens
grunnlovsbestemmelser. Det betyr at Kongen (regjeringen) er øverste kirkestyre og at staten
gjennom dette sikres fortsatt politiske kontroll og innflytelse. (modell 1)

2) Lovforankret folkekirke.
Grunnlovens nåværende regler om statskirke-ordningen oppheves. Det betyr at Kongen
(regjeringen) fjernes som kirkestyre, noe som fører til en større selvstendighet for DnK som
trossamfunn. Dnk gis imidlertid en særlig tilknytning til staten, i forhold til andre tros- og
livsynssamfunn, ved at Stortinget vedtar en kortfattet rammelov/kirkelov for Dnk. (modell 2)

3) Selvstendig folkekirke.
Dnk blir et selvstendig trossamfunn på linje med andre tros- og livssynssamfunn i Norge. Alle
grunnlovsbestemmelser om Dnk oppheves og alle former for statlig styring i forhold til kirken
avvikles. Det betyr at Dnk ikke lenger vil være en del av statsforvaltningen, men vil bli forankret i
trossamfunnsloven. (modell 3)

Menighetsrådet hadde en god samtale om saken, og hadde  fig.  avstemming når det gjaldt hvilken
modell medlemmene stemte for. Avstemningen ble som følger:

Mod. 1) 2 stemmer
Mod. 2) 4 stemmer
Mod. 3) 0 stemme
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Den norske kirke
VENNESLA  MENIGHETSRÅD

Når det gjelder høringsnotatet som er kom fra kirkedepartementet, sender menighetsrådet inn et
samlet notat fra rådet. I notatet vil det fremkomme hvor mange som stemte for de ulike
alternativene.

Vedtak:
Avstemming på hvilken kirkemodell som ønskes av Vennesla menighetsråd ble som følger:
Mod. 1)  Grunnlovsforandret folkekirke 2 stemmer
Mod. 2)  Lovforankret folkekirke 4 stemmer
Mod. 3)  Selvstendig folkekirke 0 stemme
Antall stemmeberettigede: 6 stk.
Menighetssekretæren vil sende inn høringsnotatet til Kirkedepartementet med kopi til
Kirkerådet og Vennesla kirkelig fellesråd.

Vennesla, 19.oktober 2006

Anne F.Skisland
Menighetssekretær
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Staten og Den norske  kirke -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Vennesla  menighetsråd

Type  høringsinstans

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

Annen privat instans

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

Svar:

STATENS ANSVAR  FOR Å FØRE EN  AKTIV STØTTENDE TROS- OG
LIVSSYNSPOLITIKK GRUNNLOVSFESTES.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette  (2 stemmer)
X Bør avvikles (4 stemmer)
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

X Grunnloven (2 stemmer)
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  (4 stemmer)
Q Lov om trossamfunn

0 Vet ikke /  ønsker  ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

X Støtte fra det offentlige og med noe livssynsavgift for alle

fl Offentlig finansiering uten medlemsavgift

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

X Valgordningene bør være som i dag



Fl Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer
F] 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)

0 Ingen tillegg

0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger på ; så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q At Den norske  kirke er en  evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Fl Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen

0 Vet ikke / 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

o Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirken bør eie byggene, og staten bør ha det økonomiske ansvaret.


