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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING
Vi er glade for muligheten for å uttale oss om det fremtidige forholdet mellom staten og Den
norske kirke. Vedlagt følger høringssvaret fra Mortensrud menighetsråd.
Til enkelte av svarene har vi noen utfyllende kommentarer som følger nedenfor.
Ad pkt 2: Den norske kirke som statskirke
Vi mener at statskirken bør avvikles slik ordningen er i dag. Vi mener at kirken beholdes som
en folkekirke dersom statens verdigrunnlag forankres i Grunnlovens §2.2 (Gjønnes-komiteens
flertall) og Stortinget utarbeider en egen kirkelov for Den norske kirke. En slik løsning kan
ivareta en delvis finansiering av menighetens drift og økonomisk ansvar for kirkebyggene
spesielt. Kirken må regnes som eget trossamfunn som selv velger sine ledere, - proster og
biskoper.
Ad pkt 3: I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret
Fordi medlemskapet i Den norske kirke omfatter over 80 % av befolkningen, fordi
kirkebyggene har stor kultur- og tradisjonsverdi, og fordi de i tillegg er samlingssteder for
gudstjenester og kirkelige handlinger, mener vi at det ligger en forpliktelse fra staten til å
ivareta disse verdiene. Dette ansvaret sikres ved forankring i både Grunnloven og egen
kirkelov. Den norske kirke som trossamfunn kan for øvrig likestilles med de andre
trossamfunnene.
Ellers viser vi til vedlagte høringsskjema med enkelte utfyllende kommentarer.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans

Fl
©
Q
Q

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunnutenforDen norske kirke
Frivillig organisasjon innenforDen norske kirke

Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:
Religions- og livssynsfriheten må forankres i Grunnloven. Videre, ut i fra det ståsted vi i dag
har som nasjon, mener vi at statens verdigrunnlag må bygge på kristne og humanistiske
verdier og at dette også må sikres gjennom Grunnloven. Utover dette skal det være likhet
mellom tros- og livssynssamfunn, slik at alle far den økonomiske støtte som er lovet gjennom
de ordninger som gjelder i dag, men slik at Staten har en særlig forpliktelse overfor
kirkebyggene til Den norske kirke. Den norske kirke må betraktes som eget trossamfunn, og
som dette få velge sine bekjennelsesskrifter, sin identitet, velge sine ledere og ha
lokalmenigheten som grunnenhet.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
© Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
® Egen kirkelovvedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q
[]
W
[
Q

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

® Valgordningenebørvære som i dag
0 Øke bruken av direktevalg til kirkens besluttendeorganer
Fl Vet ikke / ønskerikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

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)
EI Ingen tillegg

Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirkebør eie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret
® Den lokale kirkebør eie kirkebyggene,og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret

Kommunen børeie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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