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Særutskrift
for

Skedsmo menighetsråd
Tid: 11. oktober 2006 kl. 19:30

Sted: Sten menighetshus

Skedsmo menighetsråd har i møte den 11. oktober 2006 hatt følgende sak til behandling:

SKME 40/2006 Menighetsrådets uttalelse i høringen om stat-kirke 2006

MØTEBEHANDLING
Menighetsrådet vedtok å avgi sin uttalelse ved å synliggjøre stemmetallet for de ulike
alternativene som framkom i høringsdokumentet.

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

Skedsmo menighetsråd avgir følgende enstemmige uttalelse på spørsmål 1 :
Den Norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Som alle andre kristne
kirkesamfunn har Den norske kirke sitt grunnlag i Jesu liv, død og oppstandelse. Statskirkeordningen er ingen
forutsetning for at kirken er en folkekirke.

Tros og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Ingen må tvinges til å velge livssyn, og ingen må
heller hindres i sine valg. Det offentlige må legge positivt til rette for at tro - og livssynssamfunn, inklusiv Den
norske kirke, får drive sin virksomhet i frihet og organisere seg slik de vil, forutsatt at aktivitetene ikke krenker
grunnleggende menneskerettigheter.

Den kristne kulturarven har formet Norge som nasjon gjennom tusen år. Tros og
livssynsfriheten i samfunnet og respekten for minoritetene er ikke til hinder for at det i tros og
livssynspolitikken framkommer et særlig ansvar for å fornye og videreføre denne kulturarven.
Den norske kirkes plass i lokalsamfunnene trossamfunn i generasjon etter generasjon har gitt
kirken en særlig rolle blant trossamfunnene som tradisjonsbærer i folket. Det kan derfor ikke
være konflikt mellom at denne rollen særlig fremheves i tros - og livssynspolitikken, og
hensynet til likebehandling av alle trossamfunn.

Videre  ble hvert enkelt spørsmål i høringen  tatt opp til  avstemming og de alternative  svar fikk
følgende  stemmer i rådet med 9 stemmeberettigede  til stede:

2. Den norske kirke som statskirke:
4 stemmer Bør fortsette
5 stemmer Bør avvikles

stemmer Vet ikke

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
3 stemmer Grunnloven
3 stemmer Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
2 stemmer Lov om trossamfunn

stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare



4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
stemmer Gjennom medlemsavgift
stemmer Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

4 stemmer Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
5 stemmer Offentlig finansiering uten medlemsavgift

stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

8 stemmer Valgordningene bør være som i dag
stemmer Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare
stemmer 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 kunne det sette kryss for ett eller flere alternativer)
stemmer Ingen tillegg
stemmer De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
5 stemmer Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

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

stemmer Eventuelt annet:

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

8 stemmer Kommunen
1 stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
stemmer Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

6 stemmer Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

2 stemmer Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
I stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare
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