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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Tunsberg  bispedømme
Navn på høringsinstans: MJØNDALEN MENIGHETSRÅD

Type  høringsinstans

n Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd /bispedømmeråd
0 Prost/ biskop
Q Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans

Annen privat instans

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

Svar:
Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn foretar ansettelser og fatter
beslutninger om tro og organisering av sitt eget samfunn i sine egne organer.
Det offentlige finansierer på lik linje alle tros- og livssynssamfunn i henhold til en
fordelingsnøkkel, ut fra medlemstall.
Kirken bør være en åpen, diakonal, inkluderende, bekjennende og misjonerende
folkekirke.

2. Den norske kirke som statskirke:

3 Bør fortsette
5 Bør avvikles
1 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

3 Grunnloven
5 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
1 Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske  kirke  finansieres?

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



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

0 Valgordningene bør være som i dag
8 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
1 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
3 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten

og menneskerettighetene
5 Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
7 At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
I Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

3 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
4 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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



Mjøndalen Menighetsråd har diskutert de spørsmålene  som stilles  til høringsinstansene.
Det ble foretatt en avstemning blant rådets medlemmer på de enkelte spørsmålene. Vi
har valgt ikke å presentere resultatet  som en  flertallsavgjørelse, men bruker den
stemmefordelingen som fremkom, jfr. det vedlagte skjemaet.

Kommentarer til spørsmålene:

Spørsmål 1:
Svaret på dette fremkommer på spørreskjemaet og trenger ingen ytterligere
kommentarer.

Spørsmål 2 og 3:
Et knapt flertall av rådets medlemmer (ca. 55%) mener at Den norske kirke bør
avvikles som statskirke og at den skal være forankret i en egen lov vedtatt av
Stortinget. Man ønsker altså at Den norske kirke skal være et eget rettssubjekt
som ikke lenger skal være juridisk underlagt staten. Likevel ønsker flertallet at
kirken  skal gis en  særlig status  gjennom  en egen kirkelov.

Det er imidlertid et divergerende syn på dette spørsmålet i Mjøndalen
menighetsråd siden hele 33% av rådets medlemmer mener Den norske kirke bør
fortsette som statskirke og ha sin forankring i grunnloven slik som i dag.

Spørsmål 4:
Når det gjelder  finansieringen  av Den norske kirke  mener  et klart flertall av
menighetsrådet at det offentlige fortsatt skal ha hovedansvaret for dette, men at
det også skal kreves en mindre medlemsavgift.

Dette er i stor grad en videreføring av dagens ordning. Det som kan bli en
endring i  forhold til dette er om man velger en forskyvning  i fordelingen mellom
stat og kommune, evt. også fylkeskommune. En fastsettelse av medlemsavgiften
vil det  kunne  diskuteres  mange løsninger  på, for eksempel ut fra inntektsnivå,
lokale forhold etc.

Spørsmål 5:
Flertallet i menighetsrådet går her inn for en økt bruk av direkte valg til kirkens
besluttende organer. Vi mener at Den norske kirke skal være demokratisk og at
den nåværende ordningen med indirekte valg ikke alltid ivaretar dette på beste
måte. Det kan bl.a. skape en avstand mellom de lokale menighetene og
Kirkemøtet. Delegatene i Kirkemøtet representerer ikke noen direkte og mangler
i en viss grad et lokalt forum å diskutere sakene i først.

Kirkens  medlemmer er medlemmer av den lokale menighet og har fulle
demokratiske rettigheter der. Vi mener at de som møter på Kirkemøtet må være
representanter for den lokale  kirken i større  grad enn i  dag. Vi  håper at en økt
bruk av direkte valg vil bedre dette forholdet.



Spørsmål 6:
Menighetsrådets flertall mener at dersom statskirkeordningen avvikles skal Den
norske  kirke være  forankret i en egen kirkelov .  Forutsatt at den fortsatt skal
forankres i Grunnloven mener vi at viktige prinsipper i loven må være at den
skal være evangelisk luthersk,  ivareta det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget og bygge på de samme politiske prinsipper som
statsforvaltningen;  så som demokrati,  rettsstaten og menneskerettighetene.

Spørsmål 7:
2/3 av menighetsrådets medlemmer mener at ansvaret for
gravferdsforvaltningen bør overtas av kommunen, mens resten ønsker dagens
ordning opprettholdt.

Selv  om ansvaret overføres til kommunene kan det tenkes forskjellige måter å
fordele oppgavene på. Det vi synes er viktig  i den forbindelse  er at man utnytter
den kompetansen som allerede er tilstede på en best mulig måte. En kommunal
finansiering  er logisk  og det kan også tenkes at kommunen kan opprette et utvalg
i samarbeide med fellesrådene.

Spørsmål 8:
Her er menighetsrådets medlemmer langt på vei enige om at den lokale kirke bør
eie kirkebyggene.  Ser man bort fra "vet ikke"  stemmene er det flest som mener
at kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

I dette ligger at kirkebygg er "kirkegods"  og bør eies av kirken.  Ansvaret for
vedlikehold og drift bør ligge til kommunene med bl.a. statlig finansiering.  Staten
bør ha ansvar for de vernede kirkebygg som er en vesentlig del av landets
kulturarv.


