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Høringsuttalelse - NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

Sametinget har i sak 50/ 06 behandlet  NOU 2006:2  Staten og Den norske kirke og avgitt

høringsuttalelse til utredningen.

Voteringen i Sametinget over den delen av høringsuttalelsen som gjelder fremtidig kirkeordning ga

følgende resultat (33 av Sametingets 43 representanter var til stede):

Frikirke: 4 stemmer for, 29 stemmer mot.

Lovforankret folkekirke: 3 stemmer for, 30 stemmer mot

Grunnlovsforankret folkekirke: 28 stemmer for, 5 stemmer mot

Sametinget fremmer følgende høringsuttalelse  til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke:

Sametinget viser til høring - NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.

Kirken har og har hatt en sentral plass hos mange samer. Foruten å være et trossamfunn har kirken

også vært en viktig bærer av kulturelle og religiøse tradisjoner som har samlet mennesker i livets ulike

faser. Størstedelen av den samiske befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Utredningen om

fremtiden for statskirkeordningen og andre sentrale kirkespørsmål er derfor en viktig sak for det

samiske samfunnet. Sametinget er derfor tilfreds med at regjeringen også har tatt med representanter

for den samiske befolkningen i utvalget som skulle vurdere forholdet mellom kirke og stat.

Dette har vært med på å sikre at den samiske dimensjonen i arbeidet har blitt godt ivaretatt.

Uavhengig av tilknytningsform mellom stat og kirke skal den samiske dimisjonen ivaretas. For å
ivareta den samiske dimensjonen må det blant annet utvikles kirkelig materiell, for eksempel

salmebøker og bibler på alle tre samiske språk, utdannes flere samisktalende prester og andre som

arbeider med kirkelige spørsmål.

Den harde fornorskningspolitikken som ble ført av norske myndigheter til langt inn i vår tid førte til

en kulturell og språklig undertrykking av samer. Kirken ble i så måte også brukt i arbeidet med å

fremme denne politikken. Sametinget er derfor tilfreds med at Kirkemøtet i 1992 opprettet Samisk



kirkeråd som et representativt organ for samisk kirkeliv og at en i 1997 tok et oppgjør med kirkens

rolle i fornorskingens tjeneste. Samisk kirkeliv er nå et satsingsområde i kirken. For å bøte på de

skadene som tidligere tiders politikk har ført til vil det være nødvendig for Den norske kirke å ha et

sterkt og vedvarende fokus på samisk kirkeliv også i fremtiden som gjør den i stand til å styrkes og

utvikles.

Kirkebygg og kirkelige utsmykninger er en viktig del av vår kulturhistorie. Det er derfor med

bekymring Sametinget registrerer at disse mange plasser forfaller på grunn av manglende bevilgninger.

Sametinget vil her understreke de sentrale myndigheters ansvar for å ivareta denne kulturarven.

Sametinget vil her spesielt trekke frem de kirkebygningene som sto igjen etter nedbrenningen i

Finnmark og Nord-Troms under den andre verdenskrig. Disse representerer en viktig del av den

norske og den samiske kulturarven i området, og det vil derfor være spesielt viktig at disse blir tatt

vare på.

Sametinget oppfatter denne saken som et grunnleggende livs- og trosspørsmål for enkeltmennesker

og på denne bakgrunn mener Sametinget at representantene på fritt grunnlag skal ha mulighet til å

tilkjennegi sitt syn på de ulike forslagene til tilknytningsform som stat-kirke-utredningen kommer

med. Derfor fremmer Sametinget følgende alternativer:

Modell A, grunnlovsforankret folkekirke.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : SAMETINGET
Type  høringsinstans

o Kommune

0 Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

o Prost/biskop

Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

X Annen offentlig instans

r-] Annen privat instans

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

Svar:

Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette
[] Bør avvikles

Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

X Grunnloven

Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget
Q Lov om  trossamfunn

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift

Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift



Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

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

Q De politiske prinsipper  som statsforfatningen  bygger på ;  så som demokrati,  rettstaten og

menneskerettighetene

Q 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:

Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig  fellesråd)

Q Kommunen
Q Vet ikke /  ønsker  ikke å svare

Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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



o Den  lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare


