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Kirke og kulturdepartementet
Kirkeavdelingen
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0030 Oslo
17. november 2006

Tilleggsskriv

til høringen.

1) Rælingen Menighetsråd ønsker at staten skal føre en aktiv og støttende livssynspolitikk. Staten må legge
til rette for at kirken og andre trossamfunn skal kunne drive sin forkynnelse og utøvelse av tro.
Livssynspolitikken skal ikke bidra til en eventuell urettmessig forskjellsbehandling mellom tros-og
livssynene. Dette, mener vi, står ikke i kontrast til at de tette båndene mellom stat og kirke videreføres.
Tros-og livssynspolitikken til staten bør bygge på at Norge er et kristen land med en kristen 1000-årig
historie. En videreføring av statskirken sikrer den kulturbærende samfunnsinstitusjonen kirken er. I
tillegg vil det bevare kirken som en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke. Livssynspolitikken
skal ikke bidra til en eventuell urettmessig forskjellsbehandling mellom tros-og livssynene. Alle skal ha
rett til å tro det de vil.

2) Den norske kirke bør fortsette som statskirke.
3) Den norske kirke bør være forankret i Grunnloven. Noen endringer bør allikevel gjøres. Paragraf 12
fjernes, om at halvparten av statsrådene må være medlem av den norske kirke. Kirkestatsråden derimot
må være medlem. I tillegg mener vi at kirken selv skal kunne utnevne biskoper og proster. Paragraf 2
bør også justeres slik at påfølgende setningen utgår. .." De indvaanere der bekfiende sig til den (den
evangelisk lutherske religion) er forpliktet til å opdrage deres børn i samme".
4)

Finansieringen bør skje slik den er i dag gjennom det offentlige.

5) Vi ønsker IKKE at statskirkeordningen

skal avvikles. Vi tror allikevel det er viktig at valgordningen

allikevel må vurderes slik at valgoppslutningen øker. En av disse løsningene kan være å øke bruken av
direkte valg til kirkens besluttende organ.

Postadresse

Kontoradresse

Telefon

Telefaks

Bankgiro

Organisasjonsnr.

Øvre Rælingsv. 36

Øvre Rælingsv. 36

64 80 4160

64 80 4162

1602 56 43317

NO 976 993 896 MVA

2005 Rælingen

Rælingen

6) Vi ønsker at statskirken fortsetter og at den er lovforankret i Grunnloven. Dersom statskirkeordningen
avvikles, må det stå i Grunnloven at det forpliktes til å respektere alle trossamfunn fullt og helt, og at
Norge har bygget sine lover på det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. For å bevare kirkens enhet

er det også viktig at det står at den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke. Dette mener vi er svært
viktig, slik at kirken ikke splittes og blir sekterisk.

7) Den lokale kirken bør ha ansvaret for gravferdsordningen. Men, det er viktig at fellesrådet og kirkeverge
er samarbeidsvillige ovenfor andre trossamfunn.
8) Den lokale kirken bør eie byggene, men kommunen må ha det økonomiske ansvaret. Norge har en rekke
eldre og nye kirkebygg som må tas vare på. Dette er et enormt ansvar som den lokale kirken ikke kan ha
alene.

Med vennlig hilsen
Rælingen me '
©r Anette Ska
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans
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Type høringsinstans

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

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q Frivillig organisasjon innenforDen norske kirke
Q Annen offentlig instans
[ Annen privat instans

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

5 IGVIv.

2. Den norske kirke som statskirke:
TBør
fortsette
0 Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
Grunnloven

Egen kirkelovvedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentligfinansiering uten medlemsavgift
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

0 Valgordningenebørvære som i dag
Øke brukenavdirektevalg til kirkens besluttendeorganer
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)
fl Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
(Ø Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

]

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

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

]

en lokalekirkebør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret

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