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Høringsuttalelse  fra Furuset  menighetsråd  til NOU 2006: 2 Staten og den  norske Kirke

Utfyllende  kommentarer til høringsskjemaet

Pkt 2: Den norske kirke som statskirke
Den viktigste grunnen for at vi velger dette alternativet er at vi er redd den brede
kontakten med befolkningen kirka har i dag vil bli ikke være like opplagt med de andre
modellene og sannsynligvis heller dårligere. Videre mener videt er viktig å ta vare på den
tradisjonen vi står i og den kristne kulturarven vi er en del av.

En viktig utfordring i forhold til å kunne støtte de skisserte modellene er mangelen på
tydeligheten i konsekvensene av disse. Hva vil f.eks en mellomløsning gi? Her mener vi
det er mange forhold som burde vært konkretisert før en tar endelig stilling til disse
alterantivene. (Organisering finansiering mm.)

Pkt 3: I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
I Grunnloven eventuellt i tillegg til en egen Kirkelov. Vi mener at nasjonens
verdiparagraf ikke skal være livsynsnøytral, da dette vil være meget oppsiktsvekkende i
et historisk perspektiv. Historisk er Norge gjennom Grunnloven bygget på vår felles
kristne kulturarv. Det vil være historieløst å bare ha verdier bygget på
menneskerettighetene.

Pkt 4: Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Primært gjennom offentlig finansiering som idag, supplert av frivillige gaver. Om det
ikke er noen obligatorisk medlemsavgift vil denne likevel kunne finansieres ved frivillige
gaver og offentlig tilskudd. Det lille beløp som er foreslått som medlemsavgift vil unødig
føre til at folk eksluderes fra kirken, fattig eller rik.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Furuset Menighetsråd

Type  høringsinstans:

Menighetsråd

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

Svar:
Religions- og livssynsfriheten må forankres i Grunnloven. Ut fra det ståsted vi i dag
har som nasjon, mener vi at statens verdigrunnlag må bygge på kristne og humanistiske
verdier og at dette også må sikres gjennom Grunnloven. Utover dette skal det være likhet
mellom tros- og livssynssamfunn, slik at alle far den økonomiske støtte som er lovet gjennom
de ordninger som gjelder i dag, men slik at Staten har en særlig forpliktelse overfor
kirkebyggene til Den norske kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:

(Bør fortsette

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

Grunnloven

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Offentlig finansiering uten medlemsavgift

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

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

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)
rizm Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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


