
Staten og Den norske  kirke -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Borg ,  Skiptvet menighetsråd og Skiptvet menighetsråd med
fellesrådsfunksjon ,  26.9.06 .  Se vedlegg som går mer i dybden på hvert enkelt
spørsmål.

Type  høringsinstans

0 Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

x Bør fortsette
x Bør avvikles
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

x Grunnloven
x Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn

Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift

Fl Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
x Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

El Valgordningene  bør være som i dag
x Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 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)

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

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

x Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 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

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



Staten og Den norske  kirke  - Høringsuttalelse fra Borg , Skiptvet  menighetsråd og
Skiptvet  menighetsråd med fellesrådsfunksjon  26.9.06.

Vedlegg  til spørsmålsarket.

1. Hvilke overodnede prinsipper bør ligge til grunn for tros-og livssynspolitikken?
• Staten bør føre en aktivt støttende tros -og livssynspolitikk Det skal være full

religiosnfrihet i Norge. Staten skal legge forholdene til rettefor utøvelsen av
religiøs virksomhet blant annet gjennom å sikre en tilstrekkelig finansiering
til de ulike tros - og livssynsamfunn.

• Den norske kirke er og ønsker å være en bekjennende, misjonerende,
tjenende og åpen folkekirke. Kirken skal være midt i folket og for folket! Selv
om folk og kirke ikke er identiske størrelser og folkekirke ikke må kobles til
etnisitet ,  deler kirken sin historie  medfolkets  historie og bidrar gjennom sin
plass i offentligheten til det kulturelle limet en nasjon trenger.

• Den norske kirke vil være et trossamfunn forankret i et eget trosgrunnlag og
et særegent fellesskap bygd på dåpen og troen. Dåpen skal og må fortsatt
være eneste medlemskriterium .  Et trossamfunn som også er en åpen
folkekirke,  skal og må romme en rikdom av mangfold med hensyn til
tradisjoner og teologi.

• Det skal og må fortsatt være plassfor alle kirkens  medlemmer  og rom for
ulike grader av trosengasjement og deltakelse.

• Den norske kirke er og vil være en landsdekkende kirke. Det skal være lik
tilgang til forkynnelse, til tjenester som dåp, nattverd, vigsel og gravferd

• Den norske kirke må bygges  "nedenfra ",  med det menes at kirken er mange
steder det viktigste symbolet lokalt, både som landemerke og som helligdom.
Det er knyttet mange gode tradisjoner som samler og stabiliserer
lokalsamfunnet og hvor kirke og menighet har en naturlig plass

2. Den norske kirke som statskirke:
• 5 medlemmer av rådet mener at Den norske kirke som statskirke bør

avvikles. Lovforankret kirke, grunnlovens nåværende regler om
statskirkeordningen oppheves. Det betyr at Kongen (regjeringen) fjernes som
kirkestyre, noe som medfører en større selvstendighet for Den norske kirke
som trossamfunn. Den norske kirke gis imidlertid en særlig tilknytning til
staten, i forhold til andre tros-og livssynsaamfunn ved at Stortinget vedtar en
egen kortfattet  rammelov  for Dnk

• 3 medlemmer av rådet mener at Den norske kirke som statskirke bør
fortsette.

• Rådet mente at det fortsatt er viktig å tilpasse, reformere og utvikle Den
norske kirke videre innenfor dagens grunnlovsforankring.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
•  5  medlemmer av rådet mener at Den norske kirke skal være forankret i

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
• 3 medlemmer av rådet mener at Den norske kirke skal være forankret i

Grunnloven.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres ?  Heftet s 9 og 22



• Den norske kirke som landsdekkende  folkekirke  må sikres et tilstrekkelig og
stabilt ressursgrunnlag. Uavhengig av modellvalg må alle tros-og
livssynssamfunn  få offentlig  bevilgning som videreutvikles deres viktige rolle i
samfunnet Det er  behov for  økt ressusrstilgang til Dn k.

• Offentlige  står for hovedfinansieringen ;  statlig tilskudd skal dekke lønninger
og tilhørende personalkostnader  for alle  kirkelige ansatte, kommunale tilskudd
skal dekke bygging ,  forvaltning ,  vedlikehold  og drift av  kirkebygg.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles? Heftet s 6 og 20-21

•  Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles ,  hva bør i sa fall stå i § 2 ( eller i en annen
paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
• Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget mener 6 medlemmer av rådet.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen ?  Heftet s 10 og 23
• Den lokale kirke  bør fortsatt forvalte gravferdsdriften.  De kirkelige  fellesrådene

har i ti år hatt to ulike roller ;  en som kirkelig organ med ansvar  for kirkelige
oppgaver,  og en rolle  der de på oppdrag fra lovgiver  løser en  offentlig og
allmenn  oppgavefor alle innbyggere,  uavhengig av trostilhørighet.  Erfaringene
med denne ordningen er god

8. Hvem bør eie og  forvalte  kirkebyggene ?  Heftet s 11, 25 og 26
• Den lokale kirke  bør eie  kirkebyggene,  og kommunene bør ha det økonomiske

anvaret. Staten må bidra  på ulike måter for finansiering  gjennom
kulturminnefondet, låneordning  for oppusiing av kirkebygg.

• Staten bør ta mer ansvar økonomisk  for middelalderkirker og for listeførte
kirker.

Skiptvet 10.10.06

_ 6kk_ å
Anne-Grethe Larsen
Kirkeverge


