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Om forholdet mellom Staten og Den norske kirke  -  høring  - NOU 2006:2

Overordnet
Kirkens forankring i grunnloven har vært av avgjørende betydning for stabilitet, tradisjon og
forutsigbarhet og har bidratt til at den kristne kulturarven er innvevd i vår nasjons historie på
en god måte. Dette representerer verdier som vi ønsker skal tas vare på. Grunnleggende for
den historiske utviklingen er godt samvirke mellom kirke, stat og kommune.

Borge menighetsråd mener at eventuelle organisatoriske endringer som måtte komme, må gi
kirken de rette rammevilkår til å videreføre og videreutvikle disse verdier. Kirkens
virksomhet skal skje i harmoni med andre trossamfunn og livssyn.

Menighetsrådet mener videre at kirken og det offentlige skal ha et felles ansvar, i hovedsak
fordelt slik at det offentlige sørger for de økonomiske rammevilkår og kirken for tros- og
livssynsområdet.

Lovforankring
Borge menighetsråd mener at Den norske kirke bør organiseres som en lovforankret
folkekirke og etableres som et selvstendig rettssubjekt med ansvar for kirkens tro og
virksomhet.

Menighetsrådet er også samstemt i at vilkåret for alternativet lovforankret folkekirke, må
være en kirkelov forankret i Grunnloven på en tydelig måte og slik at hyppige skiftninger i
kirkens rammevilkår unngås. Rådet forutsetter at det inntas en ny verdiparagraf i Grunnloven
som inneholder en særskilt henvisning til den kristne og humanistiske kulturarv, og at også
Statens ansvar for å føre en aktiv støttende tros- og livssynspolitikk Grunnlovfestes.

I tillegg til prinsippet om religionsfrihet mener Borge menighetsråd at det i Grunnloven bør
stå noe om de politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på (demokrati, rettsstat,
menneskerettigheter) og om det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
8 av rådets 9 medlemmer mener at det også bør stå at Den norske kirke er en evangelisk-
luthersk kirke.

Finansiering
I likhet med utvalget mener Borge menighetsråd at det er en offentlig oppgave å bidra
økonomisk og på andre måter for å tilrettelegge for livssynssamfunnenes virksomhet, slik det
skjer i dag.

Vår folkekirke har stor samfunnsmessig og kulturell betydning. Kirkens virksomhet er et
samfunnsgode og kan sammenlignes med kulturtiltak som krever felles innsats.
Menighetsrådet mener at offentlige bevilgninger må stå for finansieringen av en lovforankret
kirke, som bl.a. dekker lønninger og personalkostnader for alle kirkelige ansatte, og videre
kommunale tilskudd som dekker bygging, forvaltning og drift av kirkebygg.

Menighetsrådets flertall (8) mener at grunnlaget for den offentlige finansieringen bør skje ved
vanlig skatteinngang. Mindretallet (1) mener at det også bør være en form for medlemsavgift
som kan bidra til å skape en større eierfølelse til kirken.
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Gravferdsfo rvaltningen
Menighetsrådets flertall (5) mener at kirken fortsatt bør stå for gravferdsforvaltningen da dette
har vist seg å være rasjonelt og en kan vise til meget gode erfaringer; også når det gjelder
hensynet til ulike trossamfunns behov for tjenester. En viser også til at det bare er ca 10 år
siden ansvaret ble overført fra kommunen til kirken.

Mindretallet (4) mener derimot som utvalget, at gravferd er en allmenn oppgave og bør
ivaretas av det offentlige ved kommunen. Kommunen er en tros- og livssynsmessig nøytral
instans og vi får et tydelig skille mellom juridiske og praktiske sider ved gravferd og de
religiøse og seremonielle sidene. Dette er viktig av hensyn til ulike tros- og livssynsmessige
behov og gravskikker. Den kommunale geografien vil være en hensiktsmessig og stabil
avgrensning for den lokale gravferdsforvaltningen.

Eiendomsrett
Borge menighetsråd mener at eierforholdet mellom Den norske kirke sentralt og lokalt bør
være slik at soknene beholder eiendomsrett til soknekirker og lokale kirkefond. Kommunen
bør ha det økonomiske ansvaret. Opplysningsvesenets fond overføres til Den norske kirke.

Ved omdisponering av fondets eiendommer og tiltak som berører den lokale kirke, bør kirken
lokalt høres.

Rådet støtter utvalgets forslag om å etablere særskilt finansieringsordning for fredede og
verneverdige kirker. Fredede og verneverdige bygninger som tas ut av kirkelig bruk, overtas
av staten.

Valgordningen
Et flertall (5) i menighetsrådet ønsker ikke å uttale seg om hvordan valgordningene og
demokratiet bør være dersom statskirkeordningen avvikles. Dette er kirkens eget ansvar.
Mindretallet (4) opplever dagens valgordning slik at en ofte er ukjent med hva kandidatene
står for. Derfor ønskes økt bruk av direkte valg til kirkens besluttende organer.

Menighetsrådet forutsetter at det ved en eventuell endring av statskirkeordningen, skal foretas
en grunnleggende drøfting av Den norske kirkes organisering og behov for besluttende
organer.

Ellen Lindheim Slettevold
Leder av Borge menighetsråd

Vedlegg: Spørreskjema
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Type  høringsinstans

0 Kommune...............................................
< 7 ]t h åd /kirkelig fellesrad/bispedømmerad

[] Prost/biskop
[ 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:
* tros- og livssynsfrihet
* en landsdekkende folkekirke
* stat og kommune skal bidra med en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk

Jf for øvrig vårt følgebrev.

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
. ... IE 5  Presisering "
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

Grunnloven

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Fl Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

t:. ns >ri; .>u..dimsut
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

enstemmig råd (9)

enstemmig

•-------------mindretall: 1 stemme

------------flertall : 8 stemmer



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

Fl Valgordningene bør være som i dag

o Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer --------mindretall 4 stemmer

;:.Vet ikke ------------------------------------ flertall 5 stemmer

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor i så fall stå i  §  2 (eller i en annen
paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

-------------enstemmig (9)

Eventuelt annet:

7. Hvem ber ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

flertall 5 stemmer

[] Kommunen -----------------------------------------------------------------------mindretall 4 stemmer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

tZ ':i$ --------------------------------------------------------- enstemmig

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

Kommentar til skjemaet : Spørsmålene er ikke entydige/presise og det er derfor vanskelig å gi
svar. Skjemaet må derfor lese i sammenheng med følgebrevet.

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)


