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Røyken 21.11.06

Høring NOU 2006 : 2 Staten og Den norske kirke

Høringsuttalelse

fra Røyken og Åros menighetsråd

Røyken og Åros menighetsråd har i møtet 16.11.06 avsluttet behandlingen av stat/kirkespørsmålet. Dette er avslutningen på en lengre prosess: Vi har drøftet spørsmålet om stat/kirke
på to menighetsrådsmøter. Det har vært et informasjonsmøte i prostiet der representanter for
de tre ulike syn i Gjønnesutvalget holdt foredrag. Lokalt her i Røyken kommune har
menighetsrådene, fellesrådet og formannskapet i Røyken hatt et felles informasjonsmøte.
På møtet 16.11.06 var menighetsrådet fulltallig, det vil si 9 stemmeberettige medlemmer.
Under drøftingen av forholdet mellom staten og kirken kom det til syne et stort engasjement
for å ta vare på den kristne kulturarven i Norge. Deler av menighetsrådet mener at staten
primært skal ta vare på og støtte opp om denne kulturarven. Andre medlemmer i
menighetsrådet mener at staten skal ha ansvar for å legge forholdene til rette for religiøs
virksomhet og at ordningen med tilskudd til ulike tros- og livssynssamfunn bør videreføres.
Det er stor enighet om at det skal være plass til medlemmer med ulik grad av trosengasjement
i Den norske kirke.
Da Røyken og Åros menighetsråd

avga sine stemmer i spørsmålet

om staten og Den norske

kirke, var menighetsrådet delt når det gjelder kirkens ordning. Et flertall på 6 ønsker at kirken
skal fortsette som statskirke. På spørsmål nr.3 er det likevel et flertall på 6 som mener at Den
norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. Det er altså 3
medlemmer som ikke er enig i Gjønnesutvalgets definisjon av at en lovforankret folkekirke er
en avvikling av statskirken. Det er et klart flertall på 7 medlemmer som er for en offentlig
finansiering av kirken uten medlemsavgift. Her mener flertallet at det eneste kriteriet for
medlemskap i kirken fortsatt skal være dåp.
I spørsmålet om valgordning er det stor usikkerhet i menighetsrådet om hva som er mest
tjenlig, men det må arbeides for økt valgdeltakelse uansett valgordning.
Det er enstemmighet i menighetsrådet når det gjelder hva som bør stå i § 2 i Grunnloven; både
det kristne og humanistiske verdigrunnlaget og at Den norske kirke er en evangelisk-luthersk
kirke. Det er også et stort flertall for at den lokale kirke skal ha ansvar for gravferdsordningen,
men vi mener at kommunen bør ha det økonomiske ansvaret. I spørsmål 8 er menighetsrådet
enstemmig. Vi mener at den lokale kirke fortsatt bør eie kirkebyggene, og at kommunen bør
ha det økonomiske ansvaret. Staten bør ha det økonomiske ansvaret for vedlikehold av
fredede og verneverdige kirker.

Kommentarer til spørsmålsstilling i spørsmål 5 og 6: Her synes vi det er lagt føringer ved at
en skal ta stilling til en hypotese om avvikling av statskirken. Alle svaralternativene kan tas til
inntekt for avvikling av statskirken. Spørsmålet burde vært stilt på et generelt grunnlag.
I spørsmål 7 er det uklarhet i spørsmålsstillingen om det dreier seg om økonomisk eller
praktisk ansvar.

Vennlig hilsen
Røyken og Åros menighetsråd

v/ Liv Jorunn Koller
Leder

Kopi sendt til Kirkerådet

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
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Navn på høringsinstans:
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Type høringsinstans

l Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop
[Tros- eller livssynssamfunnutenfor Den norske kirke
n Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

[] Annen offentliginstans
[] Annen privatinstans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

livssynspolitikken?
Svar.

bd
IV GYzk.

<rk

2. Den norske kirke som ~kirke:
® Bør fortsette
f Bør avvikles
n Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. Ihvilken lov bør Den norske kirke være forankret
[

Grunnloven

® Egen kirkelovvedtattav Stortinget
[] Lovom trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske pirke finansieres?
fl Gjennom medlemsavgift

8

Medlemsavgiftmed noe støttefradet offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansieringuten medlemsavgift
LJ Vetikke / ønsker ikke å svare

E.

___

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom

statskirkeordØgen

es?

Valgordningenebør være som i dag
( Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Ø Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles , hva bor i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf)i
oven i tillegg til prinsippet om reiig onsfrlhet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
Q Ingen tillegg

Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rett~

og menneskerettighetene

Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

n Det humanistiskeverdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke

fl Vetikke/ ønsker
ikkeåsvare
Eventueltannet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

© Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte ~byggene?

Q Den lokalekirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

n Vet ikke / ønsker ikke å svare
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