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FORHOLDET STAT-KIRKE, GENERELL BETRAKTNING FRA JEVNAKER MENIGHET

Saken ble behandlet i Jevnaker menighetsråd torsdag den 23.11., sak 54/2006. Av 11 faste
medlemmer møtte 8 stemmeberettigede. Utenfor rubrikkene er stemmetallene på hvert enkelt
spørsmål synliggjort.
Som en generell uttalelse vil Jevnaker menighetsråd uttrykke følgende, som fikk enstemmig
tilslutning:

"Jevnaker menighetsråd mener det er rett å beholde dagens statskirkeordning, og det av flere
grunner. Den aller viktigste er at ordningen har en sterk forankring blant folk flest, faktisk viser det
seg at flere enn før også gir uttrykk for det nå, som det nærmer seg en avgjørelse i saken.
Videre mener Jevnaker menighetsråd at en sterk statskirke forankret hos  storparten av landets
befolkning vil være en  styrke for de som velger å stå utenfor, altså en slags  garanti for
religionsfrihet.
Videre frykter menighetsrådet at et skille kirke-stat vil kunne føre til  uønsket forskjellsbehandling
innenfor kirken selv avhengig av status og størrelse på økonomiske bidrag.
Jevnaker menighetsråd beklager derfor at spørsmålet kommer opp igjen så kort tid etter
høringssvarene på Bakkevigutvalget. Det er ikke fra "grasrota" dette spørsmålet atter er blitt reist."

Til spørsmål 1 er besvart (enstemmig) : "Luthers helt grunnleggende toregimentslære. Se i tillegg
svaret på spm. 6"

Til spørsmål 5 uttrykte møtet (enstemmig):
"Spørsmålet og svaralternativene er uklare."

Til spørsmål 8 ble det føyd til et eget svaralternativ (enstemmig):
"Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og finansieres ved øremerkede tilskudd til kommunen."

Med vennlig hilsen for Jevnaker menighetsråd

Lilj iem estad
kirkeverge

Besøksadresse: Jevnaker samfunnshus, inngang G, mot Storgata. E-post-adr. til menighetskontoret: mhk@jevnaker.kommune.no



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop

[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

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

Svar:

C, 0 u hc-r-\f

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
Bør avvikles

© Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Ø Grunnloven

Q ( Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Lov  om trossamfunn

[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres?

0 [l Gjennom medlemsavgift
o [ Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke  å  svare

1



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

[] Valgordningene bør være som i dag

[i Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[ 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 Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

0 Ingen tillegg

g Ø De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
nettstaten og menneskerettighetene

Ø Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

d [] Det humanistiske verdigrunnlaget

g ( At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
U[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

O Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q 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

a
Vet ikke  / ønsker ikke å svare
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