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Staten og Den norske kirke - Høringsuttalelse

Holum menighetsråd avgir følgende høringsuttalelse i saken "Staten og Den norske kirke", vedtatt i
menighetsrådsmøte 20.09.06:
Holum menighetsråd mener følgende prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken:
Staten bør føre en aktiv tros- og livssynspolitikk som gir alle mennesker lik rett og
mulighet til å utøve sin tro, og som legger til rette for at DNK fortsatt vil være en
landsdekkende, åpen, bekjennende og misjonerende folkekirke. Den lokale

tilhørighetener svært viktig. Vi ønskerat folk skal slippeå lete etter kirka si og
aktivt melde seg inn, men vite at kirka er der for dem. Alle skal, på grunnlag av
dåpen, ha en plass hvor de hører hjemme, uansett hvor i landet de bor.
Dette mener et flertall på 4 at en best imøtekommer ved å avvikle statskirken, et mindretall på 3
menerdet best oppnåsved å beholdestatskirken.En ønskerikke å svare. Det var 8
stemmeberettigetilstede i møtet.
Et flertall på 4 mener at Den norske kirke bør være forankret i en egen lov vedtatt av stortinget, et
mindretall på 3 mener at den bør være forankret i grunnloven. En ønsker ikke å svare.
Menighetsrådet er skeptisk til at det skal innføres medlemsavgift og ønsker at Den norske kirke i
fremtiden bør finansieres av det offentlige, uten medlemsavgift. Samtidig ble det fremmet
synspunkter som åpnet for noe medlemsavgift, fordi en gjerne betaler til formål en synes er viktige.
Spørsmålet er bare om alle medlemmer vil synes dette er viktig nok, slik at de vil fortsette sitt
medlemskap.
Hvis statskirkeordningen oppheves mener menighetsrådet at dagens valgordning bør fortsette, at
den lokale kirke bør stå for gravferdsforvaltningen, og at den lokale kirkebør eie kirkebyggene
mens kommunen bør ha det økonomiske ansvaret. En bør lovfeste en ekstra rammebevilgning til
gamle, fredede og verneverdige kirker.
tillegg til prinsippet om religionsfrihet bør det i Grunnlovens § 2(eller i en annen paragraf) stå at

verdigrunnlaget skal være det kristne og humanistiske verdigrunnlaget og at Den norske kirke skal
være en evangelisk-luthersk kirke.
Vedlegg: Spørreskjema i utfylt stand
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans
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Type høringsinstans
[

Kommune
Menighetsråd / kirkelig fellesråd / bispedømmeråd
Prost/ biskop
[ Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
0 Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:
Staten bør føre en aktiv tros- og livssynspolitikk som gir alle mennesker lik rett og
mulighet til å utøve sin tro, og som legger til rette for at DNK fortsatt vil være en
landsdekkende, åpen, bekjennende og misjonerende folkekirke. Den lokale
tilhørigheten er svært viktig. Vi ønsker at folk skal slippe å lete etter kirka si og
aktivt melde seg inn, men vite at kirka er der for dem. Alle skal, på grunnlag av
dåpen, ha en plass hvor de hører hjemme, uansett hvor i landet de bor.

2. Den norske kirke som statskirke:
[] Bør fortsette
( 3)
® Bør avvikles
Cy)
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare (, l )
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
[] Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan

3
( l
1)

bør Den norske kirke finansieres?

[] 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 bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
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)

0

Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen

bygger på ; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
0

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

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

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

[] Kommunen
børeiekirkebyggene
oghadetøkonomiske
ansvaret
E] Vet ikke / ønsker ikke å svare

