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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Glåmos menighetsråd

Type  høringsinstans

[] Kommune
® Menighetsråd

Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen offentlig instans

0 Annen privat instans

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

Røros kommune mener at tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende allment akseptert
rettighet. Tros- og livssynsfrihet trenger ikke å være i motsetning til statskirkeordningen.
Tvert om vil en moden statskirkeordning virke modererende og brobyggende mellom
trosretninger.

Det skal være frihet til religion, så vel som fra religion. Ingen skal bli utsatt for tvang som
begrenser muligheten til å velge en tro eller et livssyn, eller diskrimineres på bakgrunn av
religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Disse garantier kan best gis innenfor en modernisert
statskirkeordning.

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette

I en tid med store endringer og både kulturelt og religiøst mangfold, ropes det etter trygghet
og stabilitet, forutsigbarhet og tilhørighet. Vår tid preges av både rastløshet og rotløshet. I en
slik situasjon er det viktig at noe ligger fast, som en verdimessig ballast og et sted å høre til.
Statskirken er en slik ordning som sikrer vår identitet og vårt fellesskap, vår historie og arv.

Vår nåværende kirkeordning sikrer også at vi har en åpen og raus folkekirke - med teologisk
mangfold og nytenkning. Det er nettopp båndene mellom stat og kirke som har vært
medvirkende til kirkens åpenhet - både når det gjelder kvinnelige biskoper og homofiles plass
i kirken. En slik åpen og raus folkekirke kan videreføres på flere måter: som en
grunnlovsfestet kirke eller en lovforankret kirke.

Bør avvikles

Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

® Grunnloven  -  6 stemmer

Begrunnelse: Statskirkeordningen er den beste garantien for at kirken er der for alle som
ønsker det og at alle kan føle seg hjemme her, uavhengig av trosretning.

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  -  I stemme
Q 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

0 Støtte fra det offentlige og med noe  livssynsavgift - I stemme

® Offentlig finansiering uten medlemsavgift  -  6 stemmer

Begrunnelse: Svaret på dette spørsmål er egentlig gitt i svar 1. En statskirke med rom for
ulike trosretninger bør ikke finansieres gjennom medlemsavgift, kontingent osv. I prinsipp vil
den amerikanske finansieringsmåten av kirken virke negativ for enhver trosutøvelse, ved at
den som gir "mest" har den beste plassen i kirka.

Fl Vet ikke / Ønsker  ikke å svare

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

N Valgordningene bør være  som i dag

Begrunnelse: Dagens valgordning er velfungerende og rettferdig, ved at de som er aktive i
menigheten også er de som bestemmer sammensetningen av menighetens folkevalgte organer.
Oppslutningen om menighetsrådsvalg er totalt sett lav. Dette kan bedres ved at menighetene
tillegges økt ansvar (gravferdsforvaltning, kirkebygg).

Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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 duldere sette kryss på ett eller flere alternativer)

0 Ingen tillegg

® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene -  6 stemmer
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget  -1 stemme

Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / Ønsker ikke å svare



7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Ø Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

Begrunnelse: Økt ansvar fører til større engasjement, kirken kan bygge opp en lokal
administrasjon med kunnskap og fagfolk. Dette vil gi kirken en større plass i folks
bevissthet

Q Kommunen
Vet ikke /  Ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

Begrunnelse: En kirke finansiert av stat og "eid" av menigheten kan ikke ha kommunene som
eier av menighetens viktigste rom, kirkebygget. Det vil gi grunnlag for kiving og krangel om
nenner o£! skave dårlia kjemi mellom kirken og den lokale kommunale forvaltning.

® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og staten bør ha det Økonomiske ansvaret
7 stemmer
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke 1 ønsker ikke å svare


