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Oslo, 25.10.2006

Vedlagt følger  høringsuttalelsen  fra Ljan menighetsråd i Oslo  bispedømme .  Uttalelsen ble
vedtatt av Ljan  menighetsråd  i møte 19.10.2006 og vedtaket  var enstemmig.

Vedlagt  følger også spørreskjema i delvis  utfylt stand .  Punktene i høringsuttalelsen viser
imidlertid  til punktene i spørreskjemaet.

Med hilsen
LJAN MENIGHETSRÅD

Tone Thorp
leder



Oslo bispedømme ,  Ljan menighetsråd , 19.10.2006

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke  - Høringsuttalelse

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

- Den norske kirke er og vil være et trossamfunn forankret i et eget trosgrunnlag.
- Dåpen må være det eneste medlemskrav.
- Dnk er og ønsker å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.
- Soknet må være den grunnleggende enhet og kirken må bygges opp nedenfra. Kirken er
mange steder det viktigste symbolet lokalt, både som landemerke og som helligdom. Folket er
knyttet til kirken sin og den er viktig for lokalsamfunnet. Dette må tas vare på og
videreutvikles.
- Tros- og livssynspolitikken i Norge må bygge på tros-og livssynsfrihet. Det må bety at den
enkelte skal kunne tro og delta i trosutøvelse, men også til ikke å delta uten å bli diskriminert.
Det må videre bety at det enkelte trossamfunn har rett til å utforme sine ordninger ut fra eget
trosgrunnlag. Ut fra denne tenkning må Dnk selv utnevne sine ansatte, dette må også gjelde
proster og biskoper.
- Dnk må fortsatt være en landsdekkende kirke, slik at alle kan bli betjent med forkynnelse,
dåp og nattverd hvor de enn bor i landet.
- Det må være plass for alle kirkens medlemmer og rom for ulike grader av trosengasjement
og deltakelse.

2. Den norske kirke som statskirke

Ljan menighetsråd mener at Den norske kirke som statskirke bør avvikles, se pkt. 3 nedenfor.

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

Den norske kirke bør forankres i en lov. Grunnlovens gjeldende regler om statskirkeordning
bør oppheves. Det betyr at Kongen v/regjeringen fjernes som kirkestyre, noe som medfører en
større selvstendighet for Den norske kirke som trossamfunn. Kirken bør forankres i en
grunnlovsbestemmelse. Denne bestemmelsen må være en rammelov som ikke detaljstyrer
kirken eller hindrer den i utøvelsen som eget trossamfunn.

4. Hvordan  bør Den norske kirke finansieres?

For å ivareta religionsvesenet og gi full tros- og livssynsfrihet  må alle  tros- og
livssynssamfunn ra offentlig bevilgning. Den norske kirke må også derfor hovedsakelig
finansieres med støtte fra det offentlige.

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

Ljan menighestråd mener at den demokratiske oppbygging som Dnk nå har videreføres. Det
er imidlertid viktig at kirkedemokratiet styrkes, og valgordningene som de er i dag bør derfor



gjennomgås, slik at flere av kirkens medlemmer tar ansvar gjennom å delta i valgene. I den
forbindelse bør det åpnes for forsøk med direkte valg.

6. Dersom statskirken avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen paragraf) i
Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

Ljan menighetsråd viser til spørsmål 1, men med utgangspunkt i vår historie og kultur og våre
tradisjoner bør begge ordene kristne og humanistiske være med i § 2, altså "Det kristne og
humanistiske verdigrunnlaget".

7. Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen?

Gravferdsforvaltningen besørger tjenester for alle i landet, også for de som ikke tilhører Den
norske kirke. Dette bør derfor være et offentlig ansvar, og Ljan menighetsråd mener at
kommunen bør ha ansvaret for denne virksomheten. Kommunen bør kunne delegere ansvaret
til kirken der dette er ønskelig og tjenlig.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Det er den lokale menighet/soknet som i henhold til kirkelovens  §17  eier kirkebygget.
Eierforholdet til kirken skal ikke berøres av en eventuell avvikling av statskirken.
Menighetsrådet mener at kommunen fremdeles bør bære det økonomiske ansvaret for
kirkebyggene.



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
G

Navn på høringsinstans : L(f,4 N /V FN/C, /E S'l?ye 2)

Type  høringsinstans

n Kommune
® Menighetsråd/ °

Prost/ biskop
Q Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:

J p  kb .

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Q Grunnloven i
JZf Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget 6-e h

0 Lov om trossamfunn

fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
fl Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
fl Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

se- h

1



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles? . Ø. s
Valgordningene bør være som i dag 6£ h~'?  PIt

Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
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)

[] Ingen tillegg
[ De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Det  humanistiske verdigrunnlaget

[] t Den norske yrke  er en evang; ;lisk-luthersk kirke
Vet  ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Ø Kommunen

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
JDen 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
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