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Høringsuttalelse fra Kongsvinger kommune Staten og Den norske kirke
Kongsvinger kommune ønsker et skille mellom Kirke og Stat.
Vår tradisjon og kultur med en folkekirke er en verdi i seg selv og må respekteres i denne
prosessen.
Kirkens tilknytning til Staten
Kongsvinger kommune er av den oppfatning at vi sikrer kontinuitet og folkelighet best gjennom
en egen lov for Den norske kirke. En slik lov vil gjøre at overgangen fra en statskirkeordning til
en løsere tilknytning ikke føles så brå. Kirken selv vil avgjøre alle saker som har med lære og
virksomhet å gjøre og utnevne sine biskoper selv, samt reflektere de bestemmelser kirken selv
har fastsatt som sitt trosgrunnlag. Den norske kirke er et trossamfunn med basis i Bibelen og med
dåpen som kriterium for medlemskap. En lovforankret folkekirke ivaretar dette på en bedre måte
enn i dag.
Finansiering av Den norske kirke
Finansieringen har flere hensyn å ivareta. Tros- og livssynsvirksomheten som et "fellesgode i
samfunnet" må sikres livsvilkår, derfor bør offentlige bevilgninger stå for hovedfinansiering. Det
vil være nødvendig for å sikre en landsdekkende kirke, slik den er i dag. En mindre medlemsvgift til lokalkirkelig virksomhet kan innføres.
Det er også andre samfunnsoppgaver kirken utøver som det må taes hensyn til:
A

B

C

Kirken må ha nok midler til å opprettholde et tilbud til sine medlemmer og samfunnet.
Det tilsier fortsatt off. bevilgninger som hovedfinansiering, med en mindre
medlemsavgift til lokalkirkelig virksomhet. Hvordan dette skal organiseres er det andre
som må avgjøreta seg av, men det er viktig at det ikke fører med seg et fordyrende
byråkrati knyttet til ordningen.
Kirkens har spesielle oppgaver for samfunnet, bl.a. ansvar for gravferd. Det kan være
aktuelt med ny oppgavefordeling mellom stat og kommune. Spesielle samfunnsoppgaver
bør dekkes gjennom off. tilskudd.
Selve bygningsmassen har en kulturhistorisk verdi. Det trengs derfor nye tilskuddsordninger for fredede og verneverdige kirkebygg.
Opplysningsvesenets fond er Kirkens penger og overtas i sin helhet som startkapital etter
skillet. Disse midlene kan også brukes til bl.a. trosopplæringstiltak for medlemmer/
samfunnet i folkekirkens ånd.

Verdiparagraf i Grunnloven
I et samfunn som setter verdier og respekt for andre mennesker høyt , er en verdiparagraf i
Grunnloven naturlig. Verdiparagrafen vil slå fast at den kristne og humanistiske arv forblir

Statens verdigrunnlag, også etter skille Kirke/Stat. En verdiparagraf i Grunnloven tydeliggjør
at vårt samfunn er bygd på kristne og humanistiske verdier. Det preger vårt kultur og tradisjon
og vil fortsatt være det grunnleggende i vår lovgivning og styreform. Det har samlet og formet
det norske folks identitet og vil fortsatt vise vår verditilhørighet.
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