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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til  høringsinstansene

Navn  på høringsinstans: LESJA MENIGHETSRÅD, 2665 LESJA

Type  høringsinstans

[] Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
El Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

Kommentar: Lesja menighetsråd ønsker å uttrykke en generell misnøye med det tilsendte
skjema. Det vil muligens fungere for noen menighetsråd, men vi føler behov for å utdype våre
synspunkter på de fleste punkter,  særlig i en  sak som er så viktig for oss. Skjemaet gir
begrenset mulighet for uttalelse og nyansering, samtidig som svaralternativene kan være
vanskelige å tolke. Vi håper at våre kommentarer blir lest og tatt hensyn til.
Et av kirkens viktigste mål i framtida vil være å skape større tilhørighet  og engasjement i
folket, og derfor er det lokale og nære menighetsarbeid av stor betydning.

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

Svar: Lesja Menighetsråd mener at trosfriheten er et viktig grunnleggende prinsipp. De ulike
tros- og livssynsamfunn bør ha rett til indre selvstyre der staten legger til rette for gode
rammevilkår og likebehandling av alle. Den norske kirke er og bør fortsatt være forankret i
den Luthersk evangeliske lære og med dåpen som eneste medlemskriterium. Den skal fortsatt
være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

2. Den norske  kirke  som statskirke:

X Bør fortsette
[] Bør avvikles
El Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar:  Vi mener at reformer like gjerne kan videreføres innenfor dagens ordning, selv
med en mindre justering av grunnloven ,  især når det gjelder hensynet til og virkeliggjøring av
Menneskerettighetene. Vi er  særlig opptatt av at  demokratiseringsprosessen  innenfor kirken
videreutvikles .  De lokale menigheter/grunnplanet bør etter hvert får større innflytelse på
sentrale organer enn det de har i dag,  dette gjelder både i politiske og kirkelige spørsmål. Vi
ønsker et styrket lokalt selvstyre i menigheten .  Grunnloven bør klart avspeile vår kristne og
humanistiske arv.

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

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



Kommentar: Vi tilrår at Den Norske Kirke fortsatt bør forankres i Grunnloven, men at den gis
et nærmere rettslig rammeverk gjennom en særlov vedtatt av Stortinget.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom  medlemsavgift
0 Medlemsavgift  med noe  støtte fra det offentlige
0 Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar: Lesja Menighetsråd mener allikevel at tiden kan være moden for å opprettes en
form for "livssyns-skatt", den kan muligens trekkes over skatteseddelen etter visse kriterier.
Denne må være lik for alle uansett trossamfunn. Dette kan bidra til å øke den enkeltes
bevisstgjøring av tilhørighet til eget trossamfunn.

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

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

Eventuelle andre ordninger: Vi ønsker ikke å krysse av på noen av alternativene på pkt.5. Vi
har god erfaring med at valgene er lagt til kommune- eller stortingsvalg. Uavhengig av
kirkeordning, mener menighetsrådet at demokratiet bør styrkes ved sentrale valg.
(Bispedømmeråd, Kirkemøte, etc.)
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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)

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

o 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?

X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Kommentar: Vi mener at dagens ordning fungerer godt, og vi har meget gode
tilbakemeldinger fra pårørende etter reformen i 1996. Når det gjelder navnevalg, mener vi at
gravplasser i tilknytting til en kirke fortsatt bør hete kirkegård. Frittliggende gravplasser må
gjerne hete gravlund.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

Kommentar: Dagens ordning vedrørende eiendomsforhold og finansiering av kirkebyggene
bør videreføres, da det har vist seg å være en ordning som fungerer godt hos oss. I tillegg bør
staten inn med særskilte midler for særlig fredede og verneverdige kirker, eller overfor
kommuner med så svak økonomi at vedlikehold av kirkene blir skadelidende.

Lesja, 17.oktober 2006
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