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Oslo 10.november 2006

Høringsuttalelse - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke
Døves menighetsråd i Oslo er et menighetsråd som strekker seg geografisk over 8 fylker og
dekker over halvparten av landets døve samt deres nettverk.
Døvekirken har gjennom 110 år utviklet en kirkelig organisasjon som ivaretar døve og
nettverket deres en kirkelig betjening. Dette tilbudet er nå godt etablert innenfor Den norske
kirke. Det er god folkevalgt representasjon fra døvemenighetene på alle nivå fra menighetsråd
til Kirkemøtet. Dette sikrer langt på vei samme muligheter som hørende til å få en geistlig
betjening.
For å oppnå en tilstrekkelig geistlig betjening av døve og deres nettverkmå denne betjeningen
være basert på tegnspråk. I tillegg til geistlig fagkompetanse krever dette en høy
tegnspråkfaglig kompetanse hos de døve og hørende ansatte. Dette blir per i dag i stor grad
ivaretatt.
Kommentarer til spørreskjemaet som er vedlagt:
1.
Menighetsrådet i Døves Menighet i Oslo er enige om at det skal være en åpen og
inkluderende religionsfrihet samt at det offentlige skal oppmuntre til dette moralsk og
økonomisk.
2.
Den norske kirke som statskirke bør fortsette, da de reformer og endringer som har skjedd og
vil skje i statskirken er tilfredsstillende.
3.
Viser til punkt 2. Dette innebærer at statskirken bør fortsatt være forankret i grunnloven.
4.
Menighetsrådet i Oslo ønsker offentlig finansiering uten medlemsavgift. Dette fordi
medlemmene våre har dobbelt medlemskap - de er medlemmer i sin lokale, hørende menighet
samtidig som de er medlemmer i sin lokale Døvekirke. Innebærer dette at våre medlemmer
må betale dobbel medlemsavgift? Dette er lite ønskelig fra vår side, da dette vil føre til mange
utmeldinger. Dersom det blir innført medlemsavgift må denne konsekvensen av dobbel
medlemskap utredes nøye. Våre medlemmer skal slippe å betale dobbel medlemsavgift.
Døves Menighet i Oslo må sikres økonomisk tilskudd fra staten som nå.
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5.
Når det gjelder valgordningene i Den norske kirke bør de være som i dag.

6.
Det er viktig for oss at det kristne og humanistiske verdigrunnlaget blir ivaretatt i Grunnloven,
og at Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke.
7.
Den lokale kirke bør fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.
8.
Vi er av den mening at det er den lokale kirke som bør eie kirkebyggene, og at kommunen bør
ha det økonomiske ansvaret. I vårt tilfelle hvor vi mottar driftsstøtte fra staten, bør staten ha
det økonomiske ansvaret for vårt kirkebygg. Dette bør ivaretas på en bedre måte enn i dag,
hvor mange kirkebygg forfaller grunnet manglende vedlikehold.

Med vennlig hilsen

Erik Lundqvist (sign)
Menighetsrådsleder
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
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Type høringsinstans

o Kommune
Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop
0 Tros- eller livssynssamfunnutenforDen norske kirke
0 Frivilligorganisasjoninnenfor Den norske kirke
0 Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

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

Y~

l

1

C

2. Den norske kirke som statskirke:

F,] Børfortsette
[] Bør avvikles

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Grunnloven
0
0
0

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan
0

bør Den norske

kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift

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

1

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

© Valgordningene bør være som i dag
0

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

0 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
0

Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

OXDet kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0

Kommunen

r-1 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
Ø Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

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

