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Åmot menighetsråd har i møte  19. sept fattet  følgende enstemmige  vedtak i sak 2:
Stat/kirke  - høringsuttalelse.

Det foreligger tre alternativer:

1. Grunnlovsforankret folkekirke
2. Lovforankret folkekirke
3. Selvstendig folkekirke

Dersom alt 3 blir  valgt vil  den norske  kirke  bli et trossamfunn på lik linje med andre
trossamfunn i Norge. I en slik organisasjon vil de demokratiske prosessene til enhver tid
bestemme hvordan det kristne budskap skal formidles og hvem som skal formidle dette.
Dette kan bety slutten på en bred inkluderende folkekirke.
Alt 1 og  2 er begge knyttet til staten .  Alt 1 er forankret i grunnloven mens alt 2 er
forankret i egen kirkelov gitt av Stortinget .  En sentral forskjell er at kongen i statsråd
utnevner biskoper og proster i alt 1 mens det alt 2 utnevnes av kirkemøtet.
Alt 1 vil  kunne gi åpning for større bredde blant biskoper og proster og også
derigjennom blant prester i teologisk ståsted .  Dette vil kunne inkludere flere mennesker
rundt om i menighetene .  På sikt vil vi kunne bevare en bred folkekirke som fleste mulig
vil føle seg hjemme i.

Det norske samfunn må kunne holde fast ved en grunnlovsfestet evangelisk -luthersk
kirke samtidig som andre trossamfunn kan utvikle seg i Norge og bli respektert for det
de står  for. Vi er  samtidig garantert at den blir landsomfattende og at den har et
økonomisk fundament som gjør at den kan  være  landsomfattende. Kirken og
kirkegården betyr  svært mye for mange i alle små samfunn over det ganske land.

Statskirkeordningen er en viktig kulturbærer i det norske  samfunn , men det bør
vurderes visse  endringer innenfor dagens grunnlovsbestemmelser.

Vedtak:
På denne bakgrunn går Åmot menighetsråd inn for alt. 1, men med visse

reformer  som vil modernisere statskirkeordningen innenfor dagens
grunnlovsbestemmelser.

Rett avskrift:
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Åmot Menighetråd, 2450 Rena

Type  høringsinstans

[] Kommune

0 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
livssynspolitikken?

Svar:1.  Norges offielle religion skal være den evengelisk -luterske / det kri

humanetiske verdigrunnlaget forankret i grunnloven.

2. Den norske  kirke skal  være en bred inkluderende  folkekirke.

3. Kirken skal ha et tilbud i alle kommuner/grendelag i hele landet.

2. Den norske kirke som statskirke:

0 Bør fortsette
[] Bør avvikles
[l Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Grunnloven1^, 1
F Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
[ Lov  om trossamfunn

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

o Gjennom medlemsavgift

[l Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

0 Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
0 Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

[] Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

0 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
[ De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
0 Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen
( Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør  eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 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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