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Oslo bispedømme
Voksen menighetsråd,  27.09.2006.

Høringsuttalelse til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Høringsuttalelsen er resultatet av en prosess i vår menighet med diskusjoner i menighetsmøte,
arbeidsutvalg og menighetsråd.

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for Tros- og livssynspolitikken?
Voksen menighetsråd mener:
For Voksen menighet er det viktig at en ved en fremtidig revisjon av dagens kirkeordning bidrar til å
styrke Den norske kirkes mulighet til å fungere som en misjonerende, åpen, inkluderende,
landsdekkende folkekirke med bred oppslutning og demokratisk styringsstruktur hvor dåpen fortsatt er
eneste medlemskriterium.

Den norske kirke er en viktig kulturbærende samfunnsinstitusjon som er så innvevd i vår nasjons
historie at både Dnk, men også stat og kommune, må bidra til at kulturarven videreføres og fornyes.
Dette fordrer en fortsatt aktiv støttende tros- og livssynspolitikk i vårt land. Tros- og livssynsfriheten må
sikres ved en reell likebehandling med gode rammebetingelser for alle trossamfunn.

2. Den norske kirke som statskirke:
Voksen menighetsråd mener:
Den norske kirke bør fortsette som statskirke, men samtidig gjennomføre en gradvis reformprosess i
forhold til nåværende lovgivning særlig når det gjelder ytre rammebetingelser som økonomi,
tilsettingsordninger og organisering. Det bør etableres et enhetlig arbeidsgiveransvar for alle
lokalkirkelige tilsatte på et nivå som er nær soknene, men samtidig stort nok til å sikre profesjonell
ivaretakelse av arbeidsgiveransvar og ledelse. Arbeidsgiverpolitikken må tuftes på allmenne verdier
som sikrer åpenhet, likebehandling og et trygt og utviklende arbeidsmiljø.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Voksen menighetsråd mener:
Voksen menighetsråd deler KA's syn på at Den norske kirke fortsatt gis en forankring i Grunnloven og
deler Gjønnesutvalgets religionspolitiske vurderinger som understreker prinsippet om likebehandling av
tros- og livssynssamfunn samtidig som det fastholdes at nåværende statskirkeordning ikke er i strid med
dette, men kan forbedres ved en justering av GL § 2, 12 og 16.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Voksen menighetsråd mener.-
Den norske kirke bør fortsatt finansieres med en kombinasjon av kommunale og statlige tilskudd uten
medlemsavgift. Lokalsamfunnet ved kommunestyret bør fortsatt ha et økonomisk hovedansvar for
kirkebyggene, mens det bør være den lokale kirke som foretar prioritering av stillinger og
satsingsområder på lokalt plan. Statlige tilskudd bør fordeles til en tjenlig enhet i den lokale kirke for å
kunne bli sett i sammenheng med øvrige tilskudd. Vi er redde for at en eventuell medlemsavgift vil
kunne svekke folkekirken og drive Den norske kirke i retning av en foreningskirke.



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?
Voksen menighetsråd ønsker at det kirkelige demokrati blir styrket og valgdeltakelsen øket og tror at

økt bruk av direkte valg til kirkens besluttende organer vil kunne bidra til dette. Ved å styrke den lokale
kirkes handlekraft tror vi at en større del av kirkens medlemmer tar ansvar gjennom å delta i kirkelige
valg for derved å styrke den demokratiske forankring.

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?
Voksen menighetsråd mener:
Til spørsmål om en verdiparagraf i grunnloven hvis statskirkeordningen avvikles ved oppheving av
Grunnlovens bestemmelser om statsreligionen, § 2, 2. ledd, bør det tas inn en paragraf som sier at vårt
samfunn bygger på det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Voksen menighetsråd ønsker at Den lokale kirke ved kirkelig fellesråd, fortsatt har ansvar for
gravferdsforvaltningen og slutter seg til KA's uttalelse (side 14-17) og konkluderer med at
hovedtrekkene i dagens gravferdsforvaltning videreføres.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Voksen menighetsråd mener at
den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvar for bevilgninger til
drift og vedlikehold av kirkebygg. Kirkene er et viktig lokalt symbol, både som landemerke og som
helligdom. Mye av vår nasjons kulturarv er knyttet til gode tradisjoner i lokalsamfunnene der kirke og
menighet har en naturlig plass. Dette må tas vare på.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : VQl f

Type  høringsinstans

Q Kommune
® Menighetsråd
Q Prost /biskop
Q 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:
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2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

9 Grunnloven
Q Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
[} Lov om trossamfunn
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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5. Hvordan  bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

0 Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg'til kirkens besluttende organer
(l Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
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6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsØet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

[] Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstater og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
[ At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaitningen?

® Den lokale kirke (Øeø g e't r tl-elør kirkelig fellesråd)
Kommunen

[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[ Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® 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


