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Kultur- og kirkedepartementet

I

Høring - NOU 2006:2

Staten og Den norske kirke

Saksopplysninger:
Regjeringen har sendt NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke ut på høring med frist 1.

desember i år. Alle landets kommuner står som høringsadressater for utredningen. Utredningen er
på 215 sider og derfor ikke mulig å kopiere opp å sende ut til medlemmene.
Hvis vi ser på statisktikken for tilknytning til trossamfunn fordeler den seg slik (SSB):
Evangelisk lutherske
3 943 650
87 442

Evangelisk kristne

Romersk katolske

46 308

Andre kristne

49 258

Islam
Buddhisme

80 838
9 968

Hinduisme

3 321

Sikhisme
Jødedom
Humanetiske samfunn

3 110
961
69 610

Høringsutkastet i NOU skisserer tre alternative kirkeordninger:

Postadresse
Rådhuset
9050Storsteinnes
Orgnr.940208580

E-postllnternett
Telefon
Telefaks
Postgiro
postmottak@balsfjord.kommune.no
77722000
77722001
78780650353
www.balsfjord
kommune
no
77722200 (Malangstun) 77 722002 (helsesenteret)
777210 35 (legekontor)

Bankgiro
4710.04
00126
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Grunnlovsforankret folkekirke - en videreføring av dagens statskirkeordning
Lovforankret folkekirke - selvstendig rettssubjekt, men tilknyttet staten gjennom en
egen kirkelov

Selvstendig folkekirke

Grunnlovsforankret folkekirke

Et mindretall på 2 av de 20 i utvalget anbefaler at dagens statskirke skal videreføres. Det
begrunnes med at nåværende ordning best sikrer Den norske kirke for alle som ønsker det, og er
den beste garanti for et tilstrekkelig "lav terskel" til at alle kan føle seg hjemme i kirken, uansett

tro og til hørighet.
Lovforankret folkekirke

Flertallet på 18 av de 20 i utvalget foreslår at nåværende grunnlovsbestemmelse om statskirke
oppheves. Av disse mener 14 at Den norske kirke gis selvstendig ansvar i trosspørsmål og alt som

har med ansettelser, styring og den øvrige virksomheten å gjøre. En kortfattet kirkelov, forankret i
grunnloven, sikrer en viss tilknytning til staten. Kirken videreføres med samme trosgrunnlag og
demokratiske oppbygging, samtidig som staten markerer at den fortsatt skal ha en rolle som
samfunnsinstitusjon

og kan være aktivt tilstede i alle lokalsamfunn i hele landet.

Selvstendig
folkekirke

Et mindretall på 4 av de 20 i utvalget går inn for at Den norsle kirke etableres som et selvstendig
trossamfunn med fullt selvstyre på lik linje med eksisterende tros- og livssynssamfunn. Den vil i så

fall bli underlagt et felles lov for disse.
Et viktig moment for en slik holdning fra mindretallet side er at det bør være likebehandling,

og

det uten hensyn til at det store flertallet av befolkningen til hører Den norske kirke.
Utredninga tar også for seg andre momenter i forholdet stat/kirke som økonomi,
gravferdsforvaltning, kirkebygg.
Vurdering:

Kirka har i over 1000 år vært en felles verdi for det norske folk. Statskirken i Norge har i
demokratisk tid like lang historie som grunnloven selv. Ca 85% av folket er medlem i Den norske
kirke, og tilsvarende mange ønsker at barna skal oppdras i kristen tro. Slik har et stort flertall i det
norske folk tydelig sagt fra om at de ønsker at kristendommen skal bety mye i samfunnet vårt.
Hvis vi også i fremtiden skal sikre at vi har en kirke som så stor andel av folket føler tilknytning til
må det gjenspeiles i lovgivninga. Det er viktig at kirkens medlemmer opplever å ha en kirke i
behold, og at samfunnets verdiforankring ikke svekkes.
Den stor tilslutningen til Statskirken tilsier at kirken oppleves som en garantist for toleranse og
mangfold, har "lav terskel" og "stor takhøyde".

En stor del av befolkningen er mer eller mindre passive medlemmer av Den norske kirke, men
føler at denne relasjonen passer for dem, og ønsker å opprettholde en slik tilknytning.
På en annen side skal en ta i betraktning at faste kirkegj engere frykter at kirken blir mer eller
mindre fremmedgjort for dem dersom den i fremtiden skal tilpasse seg, og oppta så mye av det
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moderne samfunn. Det vises også til at konservative kristne ser med bekymring på den vidtgående
toleranse, en utvanning som oppleves som en utvisking av konturene til det de forbinder med den
kristne kirke.

Ferske tall viser at i Balsfjord er 95% av folket medlem i Statskirken. Kirka oppfattes som åpen
og innkluderende, og alle er likeverdige medlemmer. Vi bruker kirka i forbindelse med kirkelige
handlinger som dåp, konfirmasjon, vielse av ektefolk og gravferd. Dessuten kan vi overvære
gudstjenester hver søndag. Disse avholdes i våre to hovedkirker eller i andre kirkehus i
kommunen. Kirka bidrar også i stor grad med å legge tilrette for musikk- og kulturopplevelse
gjennom korsang og kirkekonserter.

En generell oppfatning av innbyggerne i Balsfjord er at kirka

er en felles verdi.
I en tid med store endringer og både kulturelt og religiøst mangfold trengs, det en trygghet og
stabilitet, forutsigbarhet

og tilhørighet. I en slik situasjon er det viktig at noe ligger fast, som en

verdimessig ballast og et sted å høre til. Statskirken, slik vi kjenner den, er en slik ordning som
sikrer vår identitet og vårt fellesskap, vår historie og arv.
Ordførerens

innstilling:

Balsfjord kommunestyre går inn for at den framtidige organisasjonsmodell for Den norske
kirke fortsatt blir en Grunnlovsforankret folkekirke - en videreføring av dagens ordning.
Behandling

i Kommunestyret

- 25.10.2006:

Høyre og Frp v/Erling Norheim fremmer følgende forslag:
Balsfjord kommunestyre

går inn for at den framtidige organisasjonsmodell

for Den norske

kirke blir en lovforankret folkekirke.
Det ble votert over ordførerens innstilling mot Erling Norheims forslag.
Ordførerens inntilling vedtatt med 19 mot 8 stemmer.

Mindretallet 8, stemte for Erling Norheims forslag.
Vedtak i Kommunestyret - 25.10.2006:
Balsfjord kommunestyre går inn for at den framtidige organisasjonsmodell
for Den
norske kirke fortsatt blir en Grunnlovsforankretfolkekirke
- en videreføring av
dagens ordning.

Etter fullmakt
Torunn Nøstvik

sekretær
Balsfjord

ou

interntjenester,
Ekstern kopi til:
Arbeidsutvalget i Forum for statskirken
Balsfjord og Malangen menighetsråd

v/Inger Enger
9050

Storsteinnes

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Balsfjord og Malangen menighetsråd
Type høringsinstans
0
x
n

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q 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:
TROSFRIHET

OG DEN NORSKE KIRKES SPESIELLE

STATUS, SLIK DET I DAG

ER UTTRYKT I GRUNNLOVENS § 2.

2. Den norske kirke som statskirke:
x Bør fortsette
0 Bør avvikles
Fl Vet ikke / Ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
x
Fl
Fl
Q

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
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
x Offentlig finansiering uten medlemsavgift
fl Vet ikke / Ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
x 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:
BISKOPER OG PROSTER
PRESTENE.

BØR VELGES AV MENIGHETSRÅDENE

OG

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
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
x At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / Ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
§ 21 GRUNNLOVEN ØNSKES BEHOLDT.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
x Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / Ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

QDen
lokale
kirke
bør
eiekirkebyggene
oghadetøkonomiske
ansvaret
x

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

