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MR-SAK 76/06:

Høringsuttalese vedrørende  NOU 2006:2
Staten og Den  Norske Kirke

Fra Holmen menighetsråd i Asker prosti i Oslo bispedømme.

Menighetsrådets uttalelse følger disposisjonen som er angitt i spørreskjemaet sent i brev fra
Det kongelige kirke- og kulturdepartement den 24.04.2006.

Ad spm. 1.
Følgende prinsipielle overveielser ligger til grunn for Holmen menighetsråds uttalelse:

• Skal relasjonen mellom Staten og Den norske kirke endres slik flertallet og et
mindretall i Gjønnesutvalget foreslår, krever det en god begrunnelse. Holmen
menighetsråd kan ikke se at det foreligger noen tilstrekkelig grunn for et skille mellom
stat og kirke.
Den norske stat med skiftende regjeringer har ført en aktiv religionspolitikk der tros-
og livssynsfriheten er sikret fullt ut for alle landets borgere. Også økonomisk har
staten lagt til rette for en likebehandling av tros- og livssynsamfunnene som har satt
dem i stand til å utøve sin virksomhet ut fra eget verdigrunnlag. Det forutsettes at
denne politikken videreføres

Den politiske virksomhet og styre av en stat foregår aldri i et verdimessig vakuum. En
stat er/kan aldri være verdimessig nøytral. Det er derfor det mest redelige at det
nedfelles i lovs form hvilket verdigrunnlag som skal ligge til grunn for utøvelsen av
makt og styresett i vårt land
Gjennom en århundrelang historie er kirke og folk i vårt land vevd sammen i et
kulturelt og verdimessig felleskap. Dette har fått sitt konkrete uttrykk i Den Norske
Kirke som staskirke forankret i Grunnlovens §2.
Holmen menighetsråd mener at det ikke er grunn til å bryte denne tradisjonen og at §2
i Grunnloven bør bli stående med unntak av setningen: "De indvaanere som bekjende
sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme."
Slik kan det best sikres at Den Norske Kirke får ordninger som også i
fremtiden fører til at den kan være en åpen folkekirke der dåpen er medlemskriterium,
en kirke som er landsdekkende og som er til for alle døpte og hvor et flertall av folket
kan oppleve at de hører til.
Et viktig spørsmål ut fra det faktum at Den Norske Kirke er et trossamfunn er kravet
om at kirken selv skal utnevne sine øverste ledere, biskoper og proster. Holmen
menighetsråd mener at dette hensyn kan ivaretas ved at Regjeringen i lovs form bindes
til å utnevne en av de tre som innstilles av de kirkelige myndigheter etter de gjeldende
regler.

Ad spm. 2.
Ut fra de prinsipielle synspunktene nevnt under spm. 1 mener Holmen menighetsråd at Den
Norske Kirke bør fortsette som statskirke.



Ad spm. 3.
Ut fra de prinsipielle synspunktene nevnt under spm. I mener Holmen menighetsråd at Den
Norske Kirke bør forankres i Grunnloven

Ad spm. 4.
Den Norske Kirkes menigheter har i dag tre finansieringskilder, en fra staten, en fra
kommunen og en fra egne innsamlede midler. Den siste er ingen formell medlemsavgift, men
pengene gis av mennesker som frivillig ønsker å støtte sin lokale menighet. Holmen
menighetsråd mener at finansiering fra medlemmenes side bør være frivillig som i dag. Derfor
bør ikke obligatorisk medlemsavgift innføres. Dagens ordning med at det offentlige over
statlige og kommunale budsjetter finansierer Den Norske kirkes virksomhet bør
opprettholdes.

Ad spm. 5.
Valgordningene bør være som i dag med direkte valg til de lokale menighetsråd og indirekte
valg til Fellesråd, Bispedømmeråd og Kirkemøte.

Ad spm. 6.
Holmen menighetsråd mener at Grunnlovens §2 bør lyde som nå, men at siste setning, "De
indvaanere som bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme,"
tas ut.

Ad spm. 7.
I prinsippet bør kommunen stå for gravfredsforvaltningen og bære det økonomiske ansvaret.
Men i sin forvaltning bør det ikke være noe til hinder for at de kommunale myndigheter kan
inngå avtale med Kirkelig fellesråd om driften, der dette er hensiktsmessig.

Ad spm. 8.
Soknet som selvstendig juridisk enhet bør eie kirkene og kommunen ha det økonomiske
ansvaret. For spesielt verneverdige kirker med nasjonal kulturell verdi bør staten ha det
økonomiske ansvaret.

Uttalelsen ble vedtatt med 6  stemmer.
2 stemte i mot og 1 avsto fra å stemme.



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : f -iC ti.. t`t  E (,'\i

Type  høringsinstans

o Kommune

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

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

Svar:
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2. Den norske  kirke  som statskirke:

N

Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt  av Stortinget

Lov om trossamfunn
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

Q Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
© Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet  ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

© Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q 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)

Q Ingen tillegg
Q 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

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
(C] 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
IC Den lokale kirke bør eie kirkebyggene,  og kommunen bør ha det økonomiske

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