.
,i

Lesjaskog menighetsråd
2667 Lesjaverk

.aGCr
-SOI...a
Lesja, den 21. november2006

KKD
P.b. 8030 Dep.
0030 Oslo

Høyringsuttale - Kyrkie/Stat
Vedlagt følgjer høyringsuttala frå Lesjaskogmenighetsråd

Med helsing
for Lesjaskogmenighetsråd

Torunn ElisabethSkotte Stavheim
fung.kyrkjeverge

.,

HØRINGSUTTALE
VEDRØRENDE
LESJASKOG MENIGHETSRÅD

KIRKE/STAT

1.
Hvilke overordnede prinsipp bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Rett til tros- og religionsfrihet er et viktig grunnleggende prinsipp. De ulike tros- og
livssynssamfunn må ha rett til indre selvstyre. Det bør tilrettelegges gode rammevilkår for
alle tros- og livssynssamfunn. Viktige mål for kirken er å skape tilhørighet mellom kirke
og folket, gi hjelp til livstolking og være integrert i lokalsamfunnet.
Den norske kirke er i dag en viktig kulturbærende samfunnsinstitusjon som formidler
verdien og livstolking til store deler av det norske folk.
Dette bær ligge til grunn også ved endring/revisjon av kirkeordningen, samtidig som en
må søke å styrke Den norske kirkes muligheter til å fungere som en åpen, inkluderende og
landsdekkende folkekirke med brei oppslutning.
Viktig med tilgjengelige og fullverdige tjenestetilbud til hele befolkningen.
Grunnenheten er soknet og soknet bør ha status som et selvstendig rettsobjekt.

2.
Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette. Den norske kirke bygges på lange historiske tradisjoner med sterke band
mellom kirke, stat og folk.
Statskirken er en åpen inkluderende kirke der dåpen er eneste inngangsbillett. Ei almen
kirke for alminnelige mennesker - uavhengig av grad, av engasjement, m.a.o. ei
folkekirke.

3.
I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Lesjaskog menighetsråd mener at Den norske kirke bør være forankret i grunnloven.

4.
Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Offentlig finansiering uten medlemsavgift. Best at finansieringen skjer over statsbudsjettet

som i dag. Det er naturlig at staten støtter kirken og andre trossamfunn på denne måten.

5.
Hvordan bør valgordningen og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Viktig å sette i gang tiltak som styrker valgdeltakelse og representativitet.

Direkte valg til kirkens organer.
Menighetsrådvalg legges til samme dag og sted som stortingsvalg.
Demokratiet i kirka kan videreutvikles innenfor rammen av statskirkeordningen.

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?
De politiske prinsipp som statsforfatningen bygger på: så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene.
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

7.
Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirken bør fortsatt ha ansvar for gravferdsforvaltningen.

Gravferdseremonien vil bor de fleste være en kirkelig handling, der det virker unaturlig,
unødvendig og upraktisk å skille gravferdsforvaltningen fra kirken.
Samfunnsøkonomisk vil det også være gunstig å videreføre dagens ordning med kirkens
faglige kompetanse, framfor å utvikle en ny kommunal etat.
Viktig at den lokale kirke prøver å møte de pårørende med verdighet og respekt for
personlig tro/livssyn.

Gravferder må så langt det er mulig skje i overensstemmelse med regler og tradisjoner
innenfor de ulike religioner, tros og livssynssamfunn.
Det må tilrettelegges for at det finnes områder på kirkegården som ikke er vigslet, slik at
de kan benyttes til personer tilhørende andre religioner.

8.
Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Eiendomsrett : Kirken bør som i dag være soknets eiendom.
Kirkene og kirkegårdene har en sentral plassering i kulturlandskapet og bidrar til å skape

identitet og tilhørighet i lokalsamfunnet.
Lokal eierskap inngår som en viktig del av Den norske kirke som folkekirke. Viktig å
beholde den tilkjempede selvstendighet som en oppnådde gjennom revisjon og innføring
av ny kirkelov i 1996.
Forvaltning : Forvaltning av kirkebyggene, altså drifta, bør ligge hos et felles
forvaltningsorgan i kommunen, som i dag er fellesrådet. Det er likevel urealistisk å legge
det økonomiske ansvar for kirkebyggene til det organ som har eiendomsretten, altså
soknet. Det må fortsatt være det offentliges ansvar å ha det økonomiske ansvar for
kirkebyggene - usikker på hvilket nivå ansvaret skal ligge; stat eller kommune.

Med ansvar lagt på kommunene har menighetsråd/fellesråd nærhet til de styrende som kan
være en viktig faktor.

vi vet at kommuneøkonomien er svært varierende rundt omkring i landet - og det betyr
også store ulikheter for kirkene. Det er store etterslep på vedlikeholdet av kirkebygg, som
til en viss grad skuldes svak kommuneøkonomi.
Kanskje kan det være en vei å gå at det øremerkes statlige midler til kirkebygg?
Utredningen mener det bør etableres spesielle finansieringsordninger for fredede og
verneverdige kirker, og peker på at det bør vurderes om staten skal overta eierskapet til
kirker som tas ut av bruk.
Som kulturminnebevaring er det viktig å etablere gode ordninger som ikke blir til
belastning for de kirkene som fortsatt er i bruk.
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