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Vedr; NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.
Høringssvar fra Torshov menighetsråd

Her følger høringssvaret fra Torshov menighetsråd, Nordre Aker prosti, Oslo. Utarbeidet på
møte 25.09.06. Det vedlegges også avkryssingsskjema. Kommentarene knyttes til de ulike
punktene i skjemaet.
1) Overordnede prinsipper.
(Spørsmålet forstås slik at det etterspørres meninger i forhold til statens tros- og livssynspolitikk.)

Det grunnleggende i en livssynspolitikk bør være å legge til rette for enkeltmenneskers
trosliv og religiøse fellesskap. Torshov menighetsråd mener at uansett kirkeordning for
Den norske kirke, bør dette være førende. Folkets rettigheter knyttet opp mot trosfrihet,
ytringsfrihet og medbestemmelse bør ligge til grunn når man velger organisering av
samfunnet.
Den norske kirke er en sterk tradisjonsbærer i vår nasjon, som kanskje knytter og holder
mennesker sammen også uten at det er sammenfallende med en offentlig bekjennelse av
tro. Kirka forkynner et håp som har gyldighet både i øyeblikket og i evigheten, og som
omfatter alle uavhengig av tvil og uro. Det fellesskapet som kirken kan gi på tvers av
kultur og språk, er avhengig av at andre trossamfunn også har gode arbeidsforhold.
Torshov menighetsråd ønsker at Den norske kirke skal kunne være en inkluderende og
fellesskapsfremmende kirke for folket.
2) Den norske kirke som statskirke?
4 av 5 i Torshov MR mener at Dnk fortsatt bør være en statskirke, mens en av oss heller
ønsker modell 2 - noe mer løsrevet fra den tidl statskirka.
3) I hvilken lov bor Den norske kirke forankres?
4 av 5 ønsker Grunnloven fortsatt som en basis her, dog med vesentlige justeringer mer
knyttet opp mot dagens samfunn. MRs femte medlem ønsker heller en egen kirkelov
vedtatt av Stortinget.
Flertallet (4) bemerker:
I en framtidig statskirke bør grunnlovsteksten moderniseres og komme i takt med
menneskerettighetene . Tilsettingsmyndigheten bør flyttes nedover slik at beslutninger om
tilsetning i størst mulig grad fattes av lokalkirken og deres representanter.
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Mindretallet (1) bemerker:
Dagens ordning for statskirke med en ikke-kirkelig instans som øverste myndighet legger
ikke til rette for en bibelsk fundamentert menighetsbygging.
4) Hvordan bor den norske kirke finansieres?
Torshov MR var her samstemte i sin oppfatning om at vår kirke fortsatt bør være basert i
en offentlig finansiering - uten medlemsavgift.
5) Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Torshov MR var også her samstemte i sin oppfatning om at vår nye kirke måtte øke
bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
6) Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå som § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
A. De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på, så som demokrati, rettstaten
og menneskerettighetene,
B. det kristne og humanistiske verdigrunnlaget,
C. og at den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
7) Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Gravferdsforvaltningen bør ligge hos kirken, til beste for lokalmiljøets innbyggere uansett
tro. Dette forutsetter at det følger med tilstrekkelige bevilgninger, og vilje til
arealavsetning i kommunene både til gravlunder og livssynsnøytrale seremonirom.
8) Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Det er Torshov menighetsråds syn at den lokale kirke bør eie og forvalte kirkebygningene,
og at kommunene har det økonomiske ansvaret for å sørge for tilstrekkelige bevilgninger.
Det er et offentlig ansvar å bidra til at den store kulturarven og kulturarenaen som
lokalkirkene er kan bevares og videreutvikles til glede for framtidige generasjoner.
Kirkebygningene er både kulturelle, historiske og religiøse uttrykk og minnesmerker, men
de er også rom for fellesskap midt i hverdagen for alle slags folk. Det er viktig ikke å
miste dette av syne, vi er her som kirke akkurat nå.

Med vennlig hilsen

Gunnhild B
enighetsforvalter, saksbehandler for menighetsrådet
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Kommune

Z Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Q Annen privat instans
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2. Den norske kirke som statskirke:
© Bør fortsette
Bør avvikles
Sr;rnwe
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

® Grunnloven

CLt-)

® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
o Medlemsavgift
med noe støtte fra det offentlige
0

0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
© Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
0
0

Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
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)
Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

® Detkristne
oghumanistiske
verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
n 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?

© Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
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

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

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

