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Staten og Den norske kirke.
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Tilstede var 9 stemmeberettigedemedlemmer'
Menighetsrådetsmedlemmerhar fått utlevertnødvendig dokumentasjonog
underlagsmateriale . Gjønnesutvalgets innstilling er omfattende og temaet er vanskelig.

Vi gjennomførtebehandlingeni form av åpen diskusjonrundtde spørsmålvi er bedt å svare
på. Vanskelige og uoversiktlige forhold ble forsøkt forklart og oppklart før vi foretok
avstemming på de forelagte spørsmål.

Lillehammer menighetsråds høringsuttalelse:
Spørsmå 11: Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
-

I Norge skal det til enhver tid føres en politikk som ivaretar trosfrihet, der
myndighetene skal legge til rette for likeverdig trosutøvelse for alle
trossamfunn.
- Den Norske kirke skal være en åpen og inkluderende folkekirke med lav
terskel, og med dåpen som inngangsbilett.
- Den 1000 ange tradisjon Norge har som en kristen nasjon skal ivaretas
gjennom grunnlov og øvrig kirkeovgivning.
- Kirkelovgivningen skal åpne for større grad av intern styring i Den norske
kirke.
Spørsmål 2: Den norske kirke som statskirke:
Lillehammer menighetsråd er delt i synet, men et flertall på 6 stemmer for at
statskirkeordningen bør fortsette, mens et mindretall på 3 mener at statskirken

bør avvikles.
Det er imidlertid enighet om at Grunnlovens §2 bør gis en noe mykere ordlyd.
Spørsmål 3: I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

På samme måte som for spørsmål 2 er det et flertall på 6 som mener at Den
norske kirke skal ha sin forankring i Grunnloven, mens et mindretall på 3 mener
at Den norske kirke skal være forankret i en Egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
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Den lange historiske tradisjon Norge har som et kristent land mener flertallet
skal være forankret i Grunnloven, men at dens §2 kan "mildnes" tekstlig. Større
grad av indre selvstyre vil kunne reguleres gjennom Kirkeloven.
Spørsmål 4: Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Et flertalhpå 5 mener at Den norske kirke bør være offentlig finansiert uten

medlemsavgift, mens et mindretall på 4 mener at Den norske kirke bør
finansieres med støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift.
Den norske kirkes ansvar for bevaring av kulturskatter bør være retningsgivende
for Det offentliges andelsansvar av finansieringen.
Spørsmål 5: Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
3 medlemmer mener at valgordningene bør være som i dag, ved at
representanter velges inn på lokalt nivå til menighetsrådene, og at disse deltar i
prosessen med de videre valg til fellesråd og bispedømmeråd.
4 medlemmer mener at man bør øke bruken av direkte valg til kirkens

besluttende organer.
2 medlemmer ønsker ikke å avsi mening.
Uansett hvilken kirkeordning vi får i fremtiden ser vi det som nødvendig at
Kirkeloven tillater en intern organisasjonsutvikling lignende det vi ser i andre
organisasjoner. Et stort folkelig engasjement og representasjon bør alltid
tilstrebes i Den norske kirkes organer.
Spørsmål 6: Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i såfall stå i §2 (eller
i en annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
8 medlemmer mener at §2 i Grunnloven bør inneholde begreper som Det kristne
og humanistiske verdigrunnlag og at Den norske kirke er en evangelisk-luthersk
kirke.
2 medlemmer er av den oppfatning at §2 i Grunnloven bør inneholde begreper
om de politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene.
Flertallet er av den oppfatning av at vår lange historiske kristne tradisjon skal
videreføres i Grunnloven.
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Spørsmål 7: Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

8 medlemmer i Lillehammer menighetsråd ser ingen grunn til at dagens
velfungerende ordning med at Den lokale kirke er på vegne av det offentlige
ansvarlige for gravferdsforvaltningen.
1 medlem mener at ansvaret for gravferdsforvaltningen bør tilligge kommunen,

for å tydeliggjøre dette som et offentlig anliggende og ikke som en oppgave
tillagt et trossamfunn.
Igjen ser vi det som en århundrelang tradisjon, som fungerer godt og som derfor
ikke behøver å endres.
Spørsmål 8: Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

8 medlemmer i Lillehammer menighetsråd mener at den lokale kirke bør eie
kirkebyggene, og kommunen ha det økonomiske ansvaret.
1 medlem mener at den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske
ansvaret.
Våre kirker er en vesentlig del av vår kulturarv og gir ved sin bygningsmessige
dokumentasjon en rik og verdifull historisk beskrivelse. Dette er det viktig å ta
vare på og forvalte på en optimal måte slik at kommende generasjoner også skal
få nyte av denne historie. Det offentlige må, med tanke på historiebevaring for
kommende generasjoner i sterkere grad finansiere våre kirkelige
kulturelementer.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Lillehammer menighetsråd
Utfyllende vedlegg med stemmetall og kommentarer

til hvert punkt.

Type høringsinstans
fl Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Troseller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
fl
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Se vedlegg.

2. Den norske kirke som statskirke:

® Børfortsette
Fl Bør avvikles
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
E Grunnloven
fl Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

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

bør Den norske kirke finansieres?

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?
Q Valgordningene bør være som i dag

® Øke bruken av direkte valg til kirkensbesluttendeorganer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Uansett hvilken kirkordning vi får i fremtiden ser vi det som nødvendig at Kirkeloven tillater

en intern organisasjonsutvikling lignende det vi ser i andre organisasjoner. Et stort folkelig
engasjement og representasjon bør alltid tilstrebes i Den norske kirkes organer.
Se vedlegg.
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)
Q Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
Flertallet er av den oppfatning at vår lange historiske kristne tradisjon skal videreføres i
Grunnloven.
Se vedlegg.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

