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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
Høringsinstans: Bugården menighetsråd, Sandefjord

s s.L1 , s,.`

'

i

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Et av menneskerettighetens grunnleggende prinsipper er friheten til å velge og utøve sin tro
eller livssyn. Det er viktig at alle tros- og livssyn opplever likeverd. Dette må være grunnlag
for statens ansvar for en aktiv, støttende tros- og livssynspolitikk.
Vi ønsker en egen livssynsparagraf som sikrer en videreføring av den kristne kulturarv som
vår kultur og våre tradisjoner bygger på.
Det er viktig å bevare en folkekirke som er åpen for alle.
Vi mener at statens ansvar for å fore en aktiv , støttende tros- og livssynspolitikk, bør
grunnlovsfestes.
Avstemming : enstemmig

2. Den norske kirke som statskirke:
Vi ønsker at kirken fortsatt skal ha en relasjon til staten.
Vi mener at den norske kirke som statskirke bør avvikles i sin nåværende form og at

kirkeordningen forankres i en egen kirkelov.
Vi ønsker at den norske kirke fortsatt skal ha en rolle som samfunnsinstitusjon og være aktivt
tilstede i alle lokalsamfunn i hele landet.
Kirken etableres som et selvstendig trossamfunn, og skal fortsatt være en bekjennende,
misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Dåpen skal og må fortsatt være eneste
medlemskriterium. Kirken må også romme en rikdom av mangfold med hensyn til tradisjoner
og teologi.
En egen kirkelov ivaretar den spesielle stilling den norske kirke har i landets historie.
Vi støtter derfor forslaget om en lovforankret folkekirke.
Avstemming : 5 medlemmer stemmer for.
2 medlemmer stemmer mot.
Mindretallet ønsker å beholde statskirken i sin nåværende form.
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3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Vi mener at Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Det er viktig å understreke prinsippet om trosfrihet og likeverd av alle livssyns- og
trossamfunn i Norge.
Det er viktig at loven ikke legger føringer for Den norske kirkes interne forhold. Samtidig bør
det gå tydelig fram at Den norske kirke er nært knyttet til staten og ivaretar sin stilling som
åpen folkekirke.
Avstemminc : 4 medlemmer stemmer for
3 medlemmer stemmer mot.
Mindretallet ønsker en forankring i grunnloven.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Det er viktig at Den norske kirke også i framtiden har en finansiering som gir den mulighet til
å kunne være en kirke for alle, på alle steder. Den norske kirke ivaretar en viktig rolle i
samfunnet.
Man må sikre at Den norske kirke kan holde kirker åpne og tilby tjenester for alle sine
medlemmer, i gleder, kriser og ulike markeringer i livet, i medlemmenes eget lokalmiljø, alle
steder i landet.
Vi mener at det beste vil være offentlig finansiering

uten medlemsavgift.

Vi støtter ikke tanken om medlemsavgift, fordi vi ønsker at Den norske kirke fortsatt skal
være en åpen, inkluderende folkekirke der dåp, og ikke økonomi, er grunnlag for
medlemskap.
Vi mener at offentlig finansiering av Den norske kirke kan begrunnes på samme måte som
offentlig finansiering av andre fellesoppgaver i samfunnet.
Hvis en ser for seg finansiering fra andre kilder enn det offentlige, mener vi at det vil være

riktigere å vurdere en livssynsavgift for alle, enn en medlemsavgift kun for medlemmer i Den
norske kirke.
Det vil være viktig at Den norske kirke og staten sammen vurderer kirkens ressursbehov og
blir enige om forskrifter som presiserer statens/kommunenes utgiftsforpliktelser til kirken.
Det er viktig at ikke varierende kommuneøkonomi fører til for store variasjoner for kirkene på
de enkelte steder. Videre må det være avtaler for intern ressursfordeling i Den norske kirke.
Avstemming : Enstemmig.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Vi mener at uansett kirkeordning vil det være riktig å øke bruken av direkte valg til kirkens
besluttende organer.
Vi tror direkte valg vil øke interessen for bispedømmeråds- og kirkerådsvalg, slik muligheten
er til menighetsrådsvalg i dag.
Vi ser samtidig at valgdeltagelsen til menighetsråd i mange tilfeller er lav. Kanskje bør en

vurdere andre ordninger, med hensyn til tidspunkt og profilering. Bør valg til kirkelige
organer gå parallelt med valg til kommunestyrer?
Avstemming : Enstemmig

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?
Vi mener det er viktig at vi har en verdiparagraf i grunnloven.
Der bør det fastslås hvilke politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; såsom
demokrati , rettsraten og menneskerettighetene.
Videre må det stå noe om vårt kristne og humanistiske verdigrunnlag.
Avstemming : 4 medlemmer stemmer for, med følgende tillegg:
At den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke.
3 medlemmer stemmer for uttalelsen som den står.

7. Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen?
Vi mener at ansvaret for gravferdsforvaltningen

bør ligge hos kommunen.

Det bør være et offentlig ansvar å sørge for gravplasser og vedlikehold av disse.
Alle skal ha rett til å gravlegges med verdighet og respekt for personlig tro/livssyn.
Dette mener vi blir best ivaretatt ved at det er det offentlige som har ansvaret.
I Sandefjord har kommunen allerede ansvaret for gravferdsforvaltningen.
Dette har vi inntrykk av at oppleves positivt av alle berørte parter.
Kirken blir frigjort til andre oppgaver.
Pårørende som ikke er medlem av Den norske kirke kan oppleve det mindre problematisk å
bli møtt av en nøytral instans ved gravferd.

Det forutsettes selvsagt et nært samarbeid mellom kirken og kommunen, fordi kirken har mye
kompetanse på området, og fordi majoriteten av befolkningen er medlemmer av Den norske
kirke.
Avstemming : Enstemmig.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Vi mener at den lokale kirke bor eie kirkebyggene . Kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret.
Vi mener at ordningen vi har i dag, med at soknene har full eiendomsrett over kirkene, er en
god ordning. Det er den lokale menighet som best kjenner behovene og bruken av den lokale
kirken. Ved spørsmål om evt. salg av kirker, bør kirkemøtet være øverste myndighet.
Noen kirker eies i dag av stiftelser eller lignende. Det bør vurderes om disse skal overtas av
den lokale kirke med kommunen som økonomisk ansvarlig, eller om de skal fortsette under
privat eie og ansvar.
Kommunen bør ha det økonomiske ansvaret for alle kirkebyggene. Kirkebyggene er svært
ulike mht utgifter i forbindelse med vedlikehold, og for noen menigheter vil det å holde sine
kirker ved like bli en stor byrde økonomisk. De lokale kirkebyggene er viktige institusjoner
for folkefellesskapet på hvert enkelt sted, og kommunen bør ha like mye økonomisk ansvar
for disse byggene som for andre offentlige bygg.

Verneverdige og fredede kirkebygg bør være i en særstilling. Her bør staten ha et økonomisk
ansvar.
Avstemming : Enstemmig

Høringsuttalelsen er vedtatt i møte i Bugården menighetsråd 10.oktober 2006.
7 av 9 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Tove Barland Larsen
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
0

Kommune

Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
n Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
fl Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
C_r

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
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

1 d'

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

Q 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
[Ø De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
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?
fl Den lokale kirkebør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
( Den lokalekirkebør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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