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Varteig menighetsråd
ved leder Thorleif Thalberg
Ingaveien 33
1735 Varteig

Kultur- og kirkedepartementet,
Kirkeavdelingen Dep,

0030Oslo.

Varteig menighetsråd behandlet saken på møte 22.november 2006 i
sak 35/06.

Det var 10 stemmeberettigede tilstede, dvs at rådet var fulltallig.
Resultatet av diskusjonen og avstemningene framkommer av vedlagte uttalelse.

Med vennlig hilsen

Thorleif T

erg

(Leder)
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Høringsuttalelse.
1. Hvilke overordnede

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Se kommentar i spørreskjema.

2. Den norske kirke som statskirke:

Menighetsrådet mener at spørsmålet er uklart fordi statskirke ikke er nevnt i utredningen. Den
norske kirke som statskirke bør fortsette, men ikke nødvendigvis i som i dag. Vi mener at en

lovforankret folkekirke, fortsatt kan kalles en statskirke.

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

I tråd med svarene på spørsmål flertallet i menighetsrådet at en kirkelov (lovforankret
folkekirke) bør grunnlovsforankres. Dette er viktig for å skape større grad av langsiktighet og

forutsigbarhet i kirkepolitikken.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Det var en delt avstemming med 5 for støtte fra det offentlige med noe medlemsavgift og 5
for offentlige finansiering uten medlemsavgift.

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

Det var flertall for at valgordningen bør være som i dag.
7. Dersom statskirkeordningen avvikles , hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
Flertallet i menighetsrådet ønsker at det skal stå i grunnloven at Den norske kirke skal være en
evangelisk-luthersk kirke. De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som
demokrati, rettstaten og menneskerettighetene bør grunnlovsfestes samt det kristne og
humanistiske verdigrunnlaget.

8. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Menighetsrådet mener at Dnk ivaretar gravferdene på en bra måte for hele befolkningen og
mener at denne ordningen bør fortsette.
9. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke må eie kirkebyggene for å sikre at menighetene kan bruke kirken slik de
ønsker i det lokale menighetsarbeidet. Kirkebyggene må sikres forsvarlig vedlikehold
gjennom kommunale midler.
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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
x

Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten

og menneskerettighetene
x
0
x
0

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

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

x

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

Q

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

x
Q

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

Vet ikke / ønsker ikke å svare

HØRINGSUTTALELSE,
menighetsråd

Varteig
Side 3 av 3

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Varteig menighetsråd . Type høringsinstans
[] Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

o Prost/biskop

Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans

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

Den norske kirke bør være en åpen og inkluderende folkekirke med en bevegelse innover mot ord og sakrament og folkets samling om alterbordet. Og med en bevegelse utover - mot
foket - på en slik måte at Dnk gir rom og raushet også for mennesker som er underveis.

2. Den norske kirke som statskirke:
x
[]

Bør fortsette
Bør avvikles

[]

Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
x
Q
Q

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn

[

Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[]
[]
x
[
Q

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

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

Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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