
FYLKESMANNEN l AUST-AGDER

Det Kgl. Kultur- og kirkedepartement
Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2006/3529 / KJU

NOU 2006 :2 STATEN OG  DEN NORSKE KIRKE  -  HØRING

Dato
13.10.2006

Fylkesmannen i Aust-Agder har med interesse fulgt arbeidet med NOU 2006:2 Staten og Den
norske kirke.

Fylkesmannen vil sterkt understreke at Den norske kirke er en viktig kulturbærende
samfunnsinstitusjon som formidler verdier og livsstolkning til store deler av det norske folk.
Fylkesmannen vil peke på den sentrale og viktige rollen Den norske kirke har hatt og har i folket og
hvordan dette særlig viser seg i krisetider. For fylkesmannen er det derfor av største betydning at
en fremtidig revisjon av dagens kirkeordning legger til rette for å styrke Den norske kirke som en
landsomfattende folkekirke. En offentlig tilknytning vil på en god måte kunne sikre at Den norske
kirke får rammebetingelser som gjør den i stand til å være landsdekkende, det vil si nærværende i
alle lokalsamfunn. Stat-kirke utvalget ser det som viktig at Den norske kirke forblir en kirke med
bred kontaktflate og er åpen og inkluderende. Fylkesmannen støtter dette og vurderer det slik at
for å oppnå dette, er det viktig med en offentlig tilknytning også i fremtiden. Fylkesmannen vil på
dette grunnlag ikke støtte det mindretallet som foreslår en selvstendig folkekirke.

Fylkesmannen ser at både flertallets forslag om en lovforankret folkekirke og forslaget om en
grunnlovsforankret folkekirke i stor grad vektlegger hensynet til Den norske kirke som en
landsomfattende folkekirke.

Fylkesmannen i Aust-Agder vil understreke at en fremtidig kirkeordning må vektlegge hensynet til
tros- og livssynsfriheten. Det er viktig at en fremtidig kirkeordning utformes slik at tros- og
livssynsfriheten ivaretas på en god måte. Fylkesmannen har merket seg at det er enighet i utvalget
om at dagens statskirkeordning ikke er i strid med rettslige krav til tros- og livssynsfrihet. Utvalget
peker imidlertid på at forståelsen av dette prinsippet er i sterk utvikling internasjonalt og at
utviklingen går i retning av å tolke prinsippet utvidet og mer omfattende og uttaler at
statskirkeordningen representerer en "betydelig utfordring" for det norske samfunn i møte med
kravet om tros og livssynsfrihet. Fylkesmannen ser at bekjennelsesplikten for minst halvparten av
statsrådene (grl § 12) og for kongen (grl § 4) i denne sammenheng kan være problematisk og bør
vurderes opphevet eller endret. Samtidig vil en slik endring svekke kirkestyrets legitimitet og
vanskeliggjøre en modell med en grunnlovsforankret folkekirke.

Et samlet utvalg anbefaler at siste setning i Grunnloven § 2 annet ledd om oppdrageransvaret
fjernes. Fylkesmannen støtter dette, men vil samtidig understreke betydningen av at Grunnloven
inneholder en verdiparagraf. Fylkesmannen støtter flertallets forslag til formulering av
verdiparagraf som lyder:" Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den kristne og
humanistiske Arv forbliver Statens Værdigrundlag."
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Den norske kirke må ha en finansiering som sikrer at den kan ivareta sin funksjon som en
landsdekkende, åpen og inkluderende folkekirke. Fylkesmannen vil understreke at en må unngå
en ordning der mennesker av økonomiske grunner unnlater å bruke kirkens tjenester.
Fylkesmannen vil ikke ta stilling til kostnadsfordelingen mellom stat og kommune, men vil
understreke at religionsutøvelse i stor utstrekning kan betraktes som et samfunnsmessig
fellesgode og at det derfor i hovedsak bør finansieres av det offentlige.

Fylkesmannen mener at forslaget om en lovforankret folkekirke har mange gode intensjoner, men
det er problematisk å få oversikt over de sannsynlige konsekvensene av forslagene.
Fylkesmannen finner det av den grunn problematisk å gi støtte til forslaget.

Fylkesmannen mener at forslaget om en grunnlovsforankret folkekirke kan fylle målsettingen om
en landsdekkende, åpen og inkluderende folkekirke mens forslaget om en lovforankret folkekirke i
noen grad kan fylle denne målsettingen. Modellene har hver sine hovedutfordringer og trenger
nærmere utredninger. Fylkesmannen vil på den bakgrunn anbefale at det iverksettes nærmere
utredninger om de to hovedmodellene.

Med hilsen

l  falmar I. Sunde
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