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STAT OG KIRKE
Agder og Telemark Bispedømme
Konsmo Menighetsråds høringssvar til NOU 2006:2.
Enstemmig vedtatt i Konsmo Menighetsråd
den 28. september2006.

1. Hvilke overordnede prinsipper
og livsynspolitikken?

bor legge til grunn for tros-

Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk
Full tros-og livssynsfrihet som i dag forstås som en universell rettighet
nedfelt i internasjonale menneskerettighetstraktater og i den norske
grunnlov fra 1964 skal forsette.
Såkalt "full religionsfrihet" innbærer bade å ha den tro man vil, og til
å gi uttrykk for den privat og offentlig og til å dyrke sin religion alene
eller sammen med andre. Den innbærer også rett til ikke å bli
diskriminert på grunn av sin tro eller, rett til å skifte tro og til ikke å ha
noen tro.

Religionsfrihet er en menneskerett.
Den norske kirke må fortsatt være en samlede, inkluderende
folkekirke, som er åpen for alle i sorg, glede og høytid.
De kristne evangeliske-lutherske verdier har hvert et godt grunnlag i
styring av land og folk, og bør videre føres gjennom en
grunnlovsfestet statkirke.

2. Den norske kirke som statskirke.
Nåværende ordning bør forsette.
Statskirkeordningen bør videreføres. Dagens kirkeordning, med sin
store oppslutning og organisering, har vist seg å være en tjenlig og
god ordning både for kirken og samfunnet.
Den norske kirke må være en åpen, inkluderende og landsdekkende
folkekirke med bred oppslutning og en demokratisk

styringsstruktur.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven.
Den norske kirke bør fortsatt forankres i Grunnloven og gis et
nærmere rettslig rammeverk gjennom særlov vedtatt av Stortinget.
Nå det gjelder Den norske kirkes egne behov for endringer i
kirkeordningen , peker vi særlig på:
• Lovverket må forbedres for å bygge opp under det kirkelige
demokrati. Ordning med direkte valg til menighetsrådene må
videreføres og det bør innføres direktevalg til kirkelige
styringsorganer på høyere nivå. Direktevalg til kirkemøtet bør
også vurderes.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Offentlig finansiering uten medlemsavgift.
Siden en går inn for at Den norske kirke skal være Grunnlovfestet så
anses det som naturlig at ordningen med en kombinasjon av statlig og
kommunalt tilskudd videreføres.

5 Hvordan bør valgordningene og demokratiet være
dersom statskirkeordningen avvikles?
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
Endre valgordningene for å styrke demokratiet og skape større
engasjement gjennom en kombinasjon av direkte valg til
bispedømmeråd, prostiråd og kirkemøtet. Kirkelige valg bør legges til
samme dag som stortingsvalg

og kommunevalg.

6 Dersom Statskirkeordningen avikles, hva bør i så fall
stå i § 2.(eller i en annen paragraf) i Grunnloven i tillegg
til prinsippet om religionsfrihet?.
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke med tett tilknytning
til statsforvaltningen og monarkiet som statsform. På denne
bakgrunnen bør Den norske kirke fortsatt forankres direkte i
statsforvaltningen-det vil si fortsatt statskirkeordning. En eventuell
verdiparagraf i Grunnloven bør slå fast at det norske samfunnet skal
bygge på kristne og humanistiske verdier.

7 Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke.
Vi går inn for mindretallets forslag:
Fellesrådet beholder ansvaret for gravferden.

8 Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?.
Det enkelte sogn bør eie kirkebygget. Kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret

Agder og Telemark Bispedømme.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Konsmo Meinghetsråd

den 28. september 2006.

Type høringsinstans
Fl Kommune
XEj Menighetsråd
Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Annen privat instans

o

1. Hvilke overordnede

prinsipper

bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
SE VEDLAGTE HØRINGSSVARET
MENIGHETSRÅD

TIL NOU2006 :2 FRA KONSMO

2. Den norske kirke som statskirke:
XLI Bør fortsette
Q Bør avvikles

Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
XLI Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
XLI Offentlig finansiering uten med]emsavgifi

o Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

o

Valgordningene bør være som i dag
Xn Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Fl Vet ikke / ønsker ikke 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)

El Ingen tillegg
XQ De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på ; så som demokrati, rettstaten og

menneskerettighetene
XD Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
XE At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o
o

Eventuelt annet:

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

E

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
El Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

