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Høringsuttalelse
Tema: Forholdet Staten og den norske kirke

Fra:

Plassen menighetsråd

Dato: Plassen 24.nov 2006

Kirkeordning
Plassen menighetsråd ønsker en sterk, bred og åpen folkekirke tuftet på dagens
statskirkeordning. Det er ingen grunn til oppløse statskirken. Derimot ser Plassen
menighetsråd at det er et stort behov for reformer som kan sikre mer kirkelig demokrati
og mangfold i kirken. Når det gjelder grunnlovsparagrafene bør disse moderniseres.
Plassen menighetsråd ser på flertallsforslaget om lovforankret kirke som en sammenrøring
av statskirke og selvstendig kirke. Dessuten mangler flertallsforslaget løsninger på en rekke

vesentlige områder, jf. eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond.
Med en mer selvstendig kirke mener Plassen menighetsråd at mange vil miste sin tilhørighet

og forankring de har hatt til kirken. Dessuten er det fare for at kirken vil lukke seg og at
menighetene dermed får mindre innflytelse over kirkens liv og virke.

Medlemskontingent
Plassen menighetsråd er skeptisk til innføring av medlemsavgift. Dette fordi at mange
mennesker ikke vil få de tjenestene som kirken i dag gir til alle. Med innføring av
medlemsavgift vil kirken bli løsrevet fra lokalsamfunnet. Plassen menighetsråd mener at
menighetene i distriktene vil stå svakere kirkelig sett når den kirkelige virksomheten ikke

lenger blir finansiert av kommunene. Mange menigheter kan dermed stå i fare for å bli slått
sammen (sentralisert). Det kan lett føre til lengre avstander til kirke og kirkegård for folk
som bor grisgrendt.

Økt valgdeltakelse
For økt oppslutning om valg av menighetsråd mener Plassen menighetsråd at slike valg bør
skje samtidig med stortingsvalgene jf. prøveordningen ved forrige stortingsvalg som slo
heldig ut her i Trysil og for andre kommuner som deltok i samme prøveordningen.

Folkeavstemning
Plassen menighetsråd ønsker ikke rådgivende folkeavstemning knyttet til forholdet mellom
staten og den norske kirken.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans

Q
0
Q
Q
Q
Q

Kommune
Menighetsråd /kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjoninnenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

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

Svar:

Se
j

2. Den norske kirke som statskirke:

© Børfortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
© Grunnloven
0

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan

bør Den norske

kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
o Medlemsavgift
med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
© Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Q Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
] 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)
[] Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

Se l,,ec2 i

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

n Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
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
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