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Notodden, 9. oktober 2006

NOU 2006:2 STATEN OG  DEN NORSKE KIRKE , HØRINGSUTTALELSE

Vi viser  til departementets  brev av 24.04.2006 (ref. 2006/2706 Ki)  og takker for muligheten
til å gi høringsuttalelse.

Vår høringsuttalelse følger vedlagt. Vi har valgt å benytte departementets svarskjema som
grunnlag og har i tillegg skrevet inn noen kommentarer til enkelte av punktene direkte i
skjemaet. Under punkter der det var delte oppfatninger i menighetsrådet, har vi krysset av for
flere svaralternativer og merket de ulike alternativene med det stemmetall de oppnådde.
Under punkter der det ikke er angitt stemmetall, er svaret å oppfatte som enstemmig.

Vennlig hilsen
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Odd E. Johansen
sekretær



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Notodden menighetsråd

Type  høringsinstans

o Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

0 Prost/biskop

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

o Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livs-
synspolitikken?

Vi forstår her tros- og livssynspolitikk som en balansering av interessemotsetninger når det gjelder ver-
dier, og i noen grad også goder. I denne sammenheng mener vi at den norske virkeligheten er såpass
kompleks at det er nødvendig med en avveining i forhold til flere overordnede prinsipper.

Vi vil da først og fremst framheve menneskerettighetsprinsippene om religions- og trosfrihet.

Men vi ser det også riktig å legge stor vekt på at kristendommen, og da spesielt den evangelisk-lutherske
forståelse av denne religionen, har hatt og fortsatt har en dominerende stilling i norsk historie, tradisjon
og kultur. Vår avveining her resulterer, som det går fram av svar på andre spørsmål, i at vi mener stats-
kirkeordningen i sin nåværende form bør avskaffes, men at vi i forhold til andre religioner og livssyn
innfører en særordning for Den norske kirke. Vi mener det er viktig at dette skjer på en slik måte at en
sikrer bredest mulig oppslutning i folket.

Videre legger vi vekt på foreldrenes rett til å oppdra sine barn i den tro eller det livssyn foreldrene selv
velger.

For den norske kirke er det viktig at man finner fram til ordninger som lar seg forene med kirkens selv-
forståelse og egenart som trossamfunn. De ordningene som innføres, må sikre en demokratisk oppbyg-
ning av den norske kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:
4 ® Bør fortsette
3 ® Bør avvikles

2 ® Vet ikke / ønsker ikke å svare

Vi finner  det vanskelig å svare på dette spørsmålet  fordi betegnelsen  statskirke  kan omfatte flere ulike
tolkninger . For vår del  ønsker  vi å videreføre  sentrale sider av den nåværende kirkeordningen . Samtidig
er det andre sider  vi ønsker å avvikle . Dette vil framgå  mer detaljert av de videre svarene våre.



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

7 ® Grunnloven

Q Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget
2 ® Lov om trossamfunn

n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Flertallet, som ønsker forankring av Den norske kirke i grunnloven, slutter seg til følgende foreslåtte
formuleringer til grunnlovsformuleringer:

"Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskenes iboende og ukrænkelige Rettigheder.
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens
Værdigrunnlag.
Det paahviler Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rettefor at Den norske Kirke og andre
Tros- og livssynssamfund gives Adgang til at udøve deres Virksomhed i Henhold til deres Egenart.
Nærmere Bestemmelser om Den norske Kirkes Ordning fatsættes ved lov. "

Vi ser ikke behov for ytterligere forankring av kirken  i grunnloven.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
n Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
n Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
n Vet ikke / ønsker ikke å svare

Vi vil her legge vekt på at staten bør bidra til å legge til rettefor den enkelte borgers mulighet til å ut-
øve sin tro eller sitt livssyn. Det er også nødvendig at stat og kommune påtar seg et betydelig økonomisk
ansvar for at det skal bli mulig å gi en forsvarlig betjening av innbyggerne i alle deler av landet.

Vi forutsetter at frivillige gaver fremdeles vil være en viktig finansieringskilde for kirken. Etter vår opp-
.fatning er det imidlertid ingen god løsning i en, folkekirke å definere deler av dette som medlemsavgift.

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

Q Valgordningene  bør være som i dag

® Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Valgordningen til menighetsråd bør være som i dag, men valgdeltakingen kan stimuleres ved å arrang-
ere valg av menighetsråd samtidig med kommunestyrevalg.

Ved valg til andre besluttende organer bør det etter vår mening innføres en kombinasjonsmodell med
noe direkte og noe indirekte valg. På den måten kan organene bli representative både for de mest aktive
og for bredden av Den norske kirkes medlemmer. Halvparten av medlemmene bør etter vår mening
velges direkte. Vi ønsker en så vidt stor andel indirekte valgte medlemmer for å sikre best mulig sam-
menheng i saksbehandlingen på ulike nivå.



6. Dersom statskirke ordningen 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)

Q Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati ,  rettstaten

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

Grunnloven bør etter  vår oppfatning også fastslå  at staten har ansvar  for aktivt å legge forholdene til
rettefor at innbyggerne  kan utøve sin tro eller sitt  livssyn. Jf vårt svar til pkt. 3.

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

4 ® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
5 ® Kommunen

[,] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
2 ® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
7 ] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

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

Når en meget stor andel av befolkningen i de fleste  kommuner er medlemmer  av Den norske kirke, ser
flertallet  i menighetsrådet  det som hensiktsmessig  at kommunen har det økonomiske  ansvaret for kirke-
bygg. Man forutsetter  at andre tros - og livssynssamfunn  på samme måte som  tidligere får et tilsvarende
tilskudd  til sin virksomhet.

Med bakgrunn i lokale erfaringer vil flertallet dessuten understreke behovet for statlige bidrag til ved-
likehold av fredede og verneverdige kirker. Kirker med slik status må likevel kunne brukes aktivt som
soknekirker der forholdene legger til rettefor slik bruk.


