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Ingedal menighetsråd
ved leder Tore Nilsen
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Kultur- og kirkedepartementet,
Kirkeavdelingen Dep,
0030 Oslo.

Ingedal menighetsråd behandlet saken på møte 8.november 2006 i
sak 69/06.
Det var 7 stemmeberettigede tilstede, dvs at rådet var fulltallig.
Resultatet av diskusjonen og avstemmingene fremkommer av vedlagte uttalelse.

Med vennlig hilsen
____--.
Tore Edgar Nilsen
(leder)
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Ingedal menighetsråd . Type høringsinstans
[] Kommune

X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[]
[]
0
0

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

1. Hvilke overordnede

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
Ingedal menighetsråd har drøftet hvilke grunnleggende prinsipper som bør legges til grunn
for tros- og livssynspolitikken og derved også for den fremtidige kirkeordningen.
Menighetsrådet mener at et grunnleggende prinsipp er religionsfrihet og at det enkelte
trossamfunn har rett til selvbestemmelse og rett til å utforme egne ordninger innenfor de
rammer som ligger i Norges lover og menneskerettigheter.
Dnk har en særposisjon som trossamfunn i Norge pga. sin historiske og kulturelle tilknytning
til folk og land. Kirken er i dag og bør fortsette som en landsdekkende kirke hvor den lokale
kirke og menighet bygges og utvikles som et åpent fellesskap bygd på dåpen og troen. Dnk
skal gi et tilbud om forkynnelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, vielse og gravferd til hele
befolkningen over hele landet. Dåpen skal fortsatt være eneste medlemskriterium.
Ingedal menighetsråd er opptatt av at den lokale menighet gis handlingsrom innenfor
teologiske og formelle rammer gitt av kirkemøtet. Rammene må gi rom for mangfold, men
også gi kirken en profil som skaper nasjonal gjenkjennelse og identitet.
Kirken lokalt over hele landet må gis økonomiske muligheter til å ivareta de kirkelige
handlinger, forkynnelse og annen aktivitet. Staten har et spesielt ansvar for å legge til rette
for at den kristne kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke som statskirke:
[]
0
X

Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
X
0
[]
[]

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

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
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n
X
n

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

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

Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

X

Vet ikke / ønsker ikke å svare

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
X
X
0
X
n

Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten
og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X
0
Fl

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Q
X
0
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
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Horingsuttalelse.
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Se kommentar i spørreskjema.
2. Den norske kirke som statskirke:
Menighetsrådet mener at spørsmålet er uklart fordi statskirke ikke er nevnt i utredningen.
2 stemte for "Bør fortsette" og 2 for "Bør avikles" mens 3 stemte for "Vet ikke/ønsker ikke å
svare". De 5 som stemte for «Bør avvikles» og »Vet ikke/ønsker ikke å svare» ønsker en
lovforankret folkekirke med grunnlovsforankring.
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
I tråd med svarene på spørsmål 2 mener hele menighetsrådet at en kirkelov (lovforankret
folkekirke) bør grunnlovsforankres. Dette er viktig for å skape større grad av langsiktighet og
forutsigbarhet i kirkepolitikken.
2 av medlemmene ønsket at denne grunnlovsforankringen skal være som i dag.
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Her stemte et enstemmig menighetsrådet for offentlig finansiering . Det er et viktig prinsipp at
det kun er dåpen som er medlemskriterium for medlemskap i Dnk.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Menighetsrådet syntes dette var et vanskelig spørsmål fordi det er vanskelig å forutsi hvilke
konsekvenser ulike valgordninger får. Flertallet på 3 stemte derfor "Vet ikke/ønsker ikke å
svare". De 4 andre fordelte seg med 2 stemmer på å fortsette dagens ordning og 2 stemmer
for direkte valg.
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?
Flertallet i menighetsrådet ønsker at det skal stå i Grunnloven at Den norske kirke skal være
en evangelisk-luthersk kirke. De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som
demokrati, rettstaten og menneskerettighetene bør grunnlovsfestes samt det kristne og
humanistiske verdigrunnlaget.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Menighetsrådet mener at Dnk ivaretar gravferdene på en bra måte for hele befolkningen og
mener at denne ordningen bør fortsette.
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke må eie kirkebyggene for å sikre at menighetene kan bruke kirken slik de
ønsker i det lokale menighetsarbeidet. Kirkebyggene må sikres forsvarlig vedlikehold
gjennom kommunale midler.
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