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Kirkeavdelingen
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0030 Oslo

Høring - NOU 2006:  2 Staten og Den norske kirke

Vedlagt oversendes høringsuttalelse og utfylt spørreskjema vedrørende  NOU 2006:2 fra
Strømsgodset menighetsråd (Tunsberg bispedømme).

Uttalelsen bygger på behandling i menighetsrådet etter et stort åpent orienteringsmøte som vi
arrangerte i samarbeid med Dnk i Drammen.

Med vennlig hilsen
For Strømsgodset menighetsråd
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utvalgssekretær

Strømsgodset  Menighet - Grønland 101 - 3045 Drammen
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HØRINGSUTTALELSE
OM FORHOLDET MELLOM STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

fra
STRØMSGODSET MENIGHETSRÅD

02.10.2006

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

a) Staten har ansvar for en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk

b) Det skal være  full trosfrihet og likestilling  i Norge.
Tros-  og livssynspolitikken må bygge på det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget ,  så som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene.

c) Som folkekirke skal Dnk være landsdekkende og demokratisk .  Kirken skal arbeide
med ordninger som sikrer mer demokratiske styringsorganer.

d) Den evangelisk -lutherske religion forblir statens offentlige religion.

e) Kongen  (kirkelig statsråd )  er øverste kirkestyre.

Punktene d og e har ikke tilslutning fra 2 av rådets medlemmer

2. Den norske kirke som statskirke ?  Svar:  Bør fortsette

Norge er et lite land og alle miljøer blir små, så også det kirkelige miljøet. For et trossamfunn
er det viktig at bredde i teologisk syn blir representert på alle nivåer. Det er langt fram til at
man kan si at valgordningene i Dnk er demokratiske og sikrer representasjon av ulike syn -
det være seg valg til menighetsråd/fellesråd, bispedømmeråd, biskop, kirkemøte osv.
Derfor kan det være en fordel at departementet har innflytelse som en friere instans, på
avstand, men med kjennskap til kirkens indre liv. Det er mange som har sett avgjørelser i
kirkelig statsråd som mer representative for sine meninger enn de som springer ut fra organer
innen kirken.

For at Dnk skal beholde sin posisjon som folkekirke, er det vesentlig at den oppfattes som
åpen, romslig og inkluderende. Det er naturligvis også viktig at den "er til stede" i hele
landet, at alle sogn har sin kirke.

2 av rådets medlemmer er enige med flertallet i Gjønnesutvalget, og stemmer for en avvikling
av statskirkeordningen, men presiserer at særloven må forankres i Grunnloven. Avviklingen
må være en demokratisk styrt prosess, det må utformes delmål som forbereder kirke og
samfunn før skillet er gjennomført.



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

Grunnlovens bestemmelser som angår kirken bør videreføres, der fastslås det at Den
evangelisk lutherske lære skal være det religiøse fundament for nasjonen, samtidig som man
understreker tros- og livssynsfrihet for den enkelte borger.

Kristen tro og moral bidrar fortsatt vesentlig til felles verdigrunnlag i samfunnet og kirken er
en viktig bærer av tradisjoner. Kongen, som overhode for Dnk, er med på å vektlegge kirken
som kultur- og verdibærer

Ved at  Dnk forankres i Grunnloven sikrer man en lengre betenkningstid når endringsforslag
framkommer.

2 rådsmedlemmer som stemmer for avvikling vil også forankre Dnk's særlov i Grunnloven,
men de mener da at Grunnlovens bestemmerlser for øvrig må endres i hht forslaget.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
. Svar :  Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

En av begrunnelsene for at flertallet i utvalget ønsker medlemsavgift er at dette synliggjør
medlemsskapet, at man selv er med på å finansiere sin kirke. Vi mener det er uvesentlig om
man kaller det "medlemsavgift" eller "kirkeskatt. Hvorvidt medlemsavgiften skal være et fast
beløp eller inntektsrelatert er ikke fastslått, uansett blir det enklest hvis Staten står for
innkreving og fordeling.

Enklest er det å gi alle medlemmer av tros- og livssynssamfunn en synliggjort ekstra  skatt-
som  tilbakeføres samfunnene ut fra medlemstall . Ut fra  de spesielle oppgavene Dnk har, må
ekstrabevilgninger i statsbudsjettet videreføres og økes.

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

Svar :  Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Uavhengig av kirkeordning mener vi det er ønskelig å øke bruken av direkte valg - ut fra en
grundig gjennomgang av rådsstruktur og avgjørelsesmyndighet. Og fremfor alt - med eller
uten staten, valgordningen må endres, avgitte stemmer fra ulike organer må vektes, og valg til
menighetsråd må skje sammen med kommunevalgene.

Kirkemøtet må forankres lokalkirkelig, dvs deler av den overførte myndigheten bør gis til
lokale kirkelige organer. I Sverige sier den nye kirkeloven at "KM inte far besluta i sådana
frågor som det er en forsamling eller ett stifts upgift at besluta".
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Et sterkt lokalkirkeli selvstyre et av de bærende prinsipper i Dnk for å sikre en demokratisk
åpen og inkluderende kirke.

6. Dersom statskirken avvikles, hva bør i så fall stå i -  2-i  Grunnloven i
tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

Svar: a) At den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
b) Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
c) De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettsstaten og menneskerettigheten.

7. Hvem  skal ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar:  Den lokale kirke.

Langt de fleste gravferder skjer etter Dnk's ritualer, og de fleste steder er kirkebygg og
kirkegård (gravlund) en integrert enhet. Det synes som om flertallet i befolkningen er
fornøyd med måten kirken ivaretar ansvaret for forvaltningen av gravferd, og at det ikke noe
ønske om at kommunen overtar.

Uavhengig av kirkeordning anbefales vigsling av enkeltfelt på gravlunden for å
imøtekomme ønsket om spesielle felter for andre tros- og livssynssamfunn. Betegnelsen
"kirkegård" bør erstattes av "gravlund".

2 rådsmedlemmer mener at kommunen bør ha ansvaret.

8. Hvem bør  eie og  forvalte kirkene ?  Svar:  Den lokale kirke bør eie kirkene
og kommunene bør ha det økonomiske ansvaret.

Hvorfor:
Dersom vi skal ha en "folkekirke" forutsettes det at hele folket har adgang til sin kirke, at det
er en kirke i hvert sogn/kommune. Dette forplikter kommunene økonomisk både ved nybygg
og vedlikehold, men ved at den lokale kirke eies av menigheten tror vi at den best tas vare på.

Verneverdige og fredede kirker bør eies og vedlikeholdes av staten..

9. Øvrige  spørsmål

3



a) Opplysningvesenets fond bør, uavhengig av statskirkeordning, være eiet av Dnk.
b) Bare biskopene skal utnevnes av Kongen, ingen andre ansatte i Dnk blir embedsmenn.

Alle øvrige ansatte i kirken velges av samme organ, fortrinnsvis av styret der de skal
arbeide. Dette styret far arbeidsgiveransvar for alle profesjoner(menighetsråd/fellesråd,
bispedømmeråd, kirkeråd).

2 rådsmedlemmer mener at det ikke skal være noen kirkelige embedsmenn.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Strømsgodset menighetsråd (Drammen)

Type  høringsinstans

fl Kommune
X l Meni heg tsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/ biskop

o Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
r-1  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:

Vennligst se våre kommentarer

2. Den norske kirke som statskirke:

XO Bør  fortsette  (7 av rådets 9 medlemmer
Xfl Bør  avvikles (2 " "

fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

XO Grunnloven  enstemmig
XD Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget  ( 2 medlemmer vil i tillegg ha en særlov)

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X 0 Offentlig finansiering uten medlemsavgift - enstemmig

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

o Valgordningene  bør være som i dag
xfl Øke  bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer - enstemmig



0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)

fl Ingen  tillegg
X[] De  politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
XQ Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
Xfl At  Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

XO Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) - 7 av 9 medlemmer
XO Kommunen 2 " " "
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke  / ønsker ikke å svare

9. ØVRIGE SPØRSMÅL  -  SE VÅRE KOMMENTARER


