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Til Kirkedepartementet

Statsråd  Trond Giske Froland 15.11.2006

Høringsuttalelse fra Froland menighetsråd  - Agder  og Telemark bispedømme

Froland menighetsråd har gjennomført en omfattende prosess i forbindelse med utarbeidelse
av vår høringsuttalelse. Det ble oppnevnt en egen gruppe som har arbeidet med saken siden
september. Gruppa ble satt sammen av medlemmer i menigheten på en slik måte at ulike
oppfatninger og meninger skulle komme fram som et grunnlag for menighetsrådets
behandling av saken. Gruppa har arbeidet grundig og gitt et omfattende og grundig innspill.
I tillegg ble det avholdt et møte hvor alle i kommunen som hadde interesse av saken kunne
delta. En representant fra Agder og Telemark bispedømme gav en grundig orientering om
saken før det ble åpnet for debatt. Det møtte ca. 60 personer på møtet.

På grunnlag av de tilsendte dokumenter og innspill fra menighetens medlemmer har Froland
menighetsråd på møte 15.11.2006 vedtatt følgende høringsuttalelse:

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

Spørsmålet dreier seg etter vår oppfatning om hva slags forhold staten skal ha til religion og
livssyn -både på organisasjonsplan og på individplan. Skal staten være nøytral eller skal
staten har en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk og skal Den norske kirke ha en
spesiell stilling som kirkesamfunn i Norge?

Froland menighetsråd mener at følgende prinsipper skal ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken:

• Religion og trosfrihet må gjelde for alle innbyggerne i Norge.

• Tros- og livssynspolitikken skal være aktiv og støttende i forhold til alle trossamfunn i
Norge.

Den norske kirke som kirkesamfunn basert på den evangelisk-lutherske lære skal ha
en spesiell stilling som kirkesamfunn i Norge. En slik særstilling er grunnlagt på den
lange tradisjonen som dette har hatt og har i Norge. Mer enn 80 % av det norske folk
er med i denne kirken og det er lite som tyder på at dette vil endres raskt. Kirken er en
viktig kulturbærer for sentrale etiske verdier og holdninger, som også bør tjene som et
viktig grunnlag for utforming av politiske strategier og beslutninger.

• Den norske kirke skal være bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen kirke med
dåp som det eneste kriterium for å være medlem. Den norske kirke med evangeliet om
Jesus Kristus skal utfordre til disippelskap, skape tilhørighet og gi livstolkning i glede
og sorg.



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  T'+''O (a'vi c( ll 1-! v

Type  høringsinstans

Kommune
( Menighetsråd kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

0 Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Q Annen offentlig  instans
0 Annen privat instans

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

Svar: c  d(P •j

,
c{u.Lt'  S>eur  4zzE'/ ,

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette ( S Ir

Ø Bør avvikles
0 Vet ikke  / ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven & S-6 t  ~l-

® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  3 S -c Etr

fl Lov om trossamfunn

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift

Fl Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift 9 S ¢ew l u ei'
Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

® Valgordningene bør være som i dag '1 $" tlf
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

F] 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 Ingen tillegg
De politiske prinsipper  som statsforfatningen  bygger på ; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget  S'c inc
Det humanistiske  verdigrunnlaget

R At Den norske kirke  er en evangelisk -luthersk kirke °( Sit v e!'

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

'Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)  S Gw1 e r

0 Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 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
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare


