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NOU 2006 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
HØRINGSUTTALELSE
OG SKJEMA
Varden menighetsråd , Postboks 201 Sentrum , 4001 Stavanger
Varden menighetsråd går enstemmig inn for at statskirkeordningen
organiseres som en lovforankret folkekirke.

oppheves og at Den norske kirke

8 stemmeberettigede har avgitt enstemmige svar på alle spørsmål så nær som
på spørsmål 4 om finansiering hvor flertallet på 7 ønsker støtte fra det offentlige med noe
medlemsavgift, og 1 vil har offentlig finansiering uten medlemsavgift
på spørsmål 5 om valgordninger hvor 6 mente valgordningen bør være som i dag og 2 valgte ikke å
svare
på spørsmål 6 hvor 2 ønsket at det i tillegg til avkryssing for "Det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget" også skulle krysses av for alternativet "At Den norske kirke er en evangeliskluthersk
kirke"
på spørsmål 7 om gravferdsforvaltningen hvor et flertall på 6 mener at den lokale kirke bør ha
ansvar for gravferdsforvaltningen og 2 valgte ikke å svare

Rådet legger til grunn følgende overordnede
for den framtidige

synspunkter

relasjonen mellom stat og kirke:

1. Det kristne og humanistiske verdigrunnlag skal fortsatt være statens verdigrunnlag og hjemles i
grunnloven i en ny § 2.

2. Den norske kirke gis en særlig tilknytning til staten på bakgrunn av kirkens spesielle historiske,
kulturelle og faktiske stilling i samfunnet, ved forankring i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
3. Den norske kirke er og vil være landsdekkende og demokratisk. Dette innebærer blant annet at det
er Statens ansvar å føre en aktivt støttende tros- og livs synspolitikk. Det er et offentlig anliggende
som tilsier økonomisk ansvar og tilrettelegging av religionsutøvelse for alle tros- og
livssynssamØ
og for den enkelte borger. Dette ansvar grunnlovsfestes for å gi et konstitusjonelt

vern til en virksomhet som er et kollektivt gode for samboet.
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4. Kirkeloven hjemles på bakgrunn av ovenstående i en ny grunnlovsparagraf foreslått av
Gjønnesutvalgets flertall med følgende ordlyd: Detpaahviler Statens Myndigheder at lagge
Forholdene til Rette for 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 fastsættes ved Lov.

5. Kirkeloven bør være en kortfattet rammelov som markerer grensene for Stortingets kompetanse til
å lovregulere Den norske kirke ved å presisere at denne bare gjelder organisatoriske forhold og
ikke lærespørsmål og utnevning av kirkens ledere, etc. I kirkeloven legges inn en formålsparagraf
som sier at loven skal legge forholdene til rette for at Den norske kirke kan forbli en evangeliskluthersk folkekirke ut fra føringer etc. gitt av kirkens egne organer i en kirkeordning.
6. Kirkeordningen blir det konstituerende dokument som etablerer Den norske kirke som trossamfunn,
definerer bekjennelsesgrunnnlag, selvforståelse, oppgaver og virksomhet. Kirkeordningen blir
kirkens nye "grunnlov", men vedtatt av Den norske kirkes egne organer.

Kirken er og vil være et selvstendig trossamfunn som avgjør alle spørsmål som har med lære,
organisasjon, utnevnelse av sine ledere og all virksomhet for øvrig. Den norske kirke er bygd på
dåpen og troen, og dåpen skal fortsatt være eneste medlemskriterium.

For Varden menighetsråd

Berit Bue
Leder

Olaug Eskildsen

daglig leder

Statenog Dennorske kirke- Spørsmåltil høringsinstansene
Navnpå høringsinstans: Vardenmenighetsråd,postboks201,4001Stavanger
Typehøringsinstans
Kommune

X Menighetsråd/kirkeligfellesråd/bispedømmeråd
_ Prost/biskop
_ Tros-eller livssynssamfunn
utenfor Dennorskekirke
_

Frivilligorganisasjon innenforDennorskekirke

_

Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilkeoverordnedeprinsipperbørligge til grunnfor tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
1. Prinsippet om tros-og livssynsfrihet både som individuell og kollektiv rettighet.
2. Prinsippet om ivaretakelse/videreføring av den kristne og humanistiske arv som den norske stats
verdigrunnlag
3. Prinsippet om Statens ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk fordi dette er
et offentlig anliggende som tilsier økonomisk ansvar og tilrettelegging av religionsutøvelse for
alle tros- og livssynssamfunn og den enkelte borger. Dette ansvar grunnlovsfestes for å gi et
konstitusjonelt vern til en virksomhet som er et kollektivt gode for samfunnet.
4. Den norske kirke gis på bakgrunn av sin spesielle historiske, kulturelle og faktiske stilling i

samfunnet en særlig status gjennom en egen kirkelov som er hjemlet i ~oven.

Denne loven

markerer grensene for Stortingets kompetanse til å lovregulere Den norske kirke ved å presisere at
denne bare gjelder organisatoriske forhold og ikke lærespørsmål og utnevning av kirkens ledere,
etc. Den norske kirke er eget rettssubjekt.

2. Dennorskekirke som statskirke:

_

Børfortsette

X Børavvikles

Vet ikke / ønskerikke å svare

3. I hvilkenlov børDennorskekirke være forankret?

Grunnloven
X Egenkirkelovvedtatt av Stortinget
_ Lov om trossamfunn
Vet ikke I ønsker ikke å svare

4. HvordanbørDennorske kirke finansieres?

_
X
_

Gjennommedlemsavgift
Medlemsavgift
med noe støtte fra det offentlige
Støttefra det offentligeog med noe medlemsavgift
Offentlig finansieringuten medlemsavgift
Vet ikke I ønsker ikke å svare

5. Hvordanbørvalgordningeneog demokratietvære dersom
statskirkeordningen
avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag

_

Øke brukenav direktevalgtil kirkensbesluttendeorganer
Vet ikke/ ønskerikkeå svare
Eventuelt annet: Det er viktig at valgordningen - som i dag - tar utgangspunkt i menigheten som kirkens
grunnstruktur. Denne ivaretas ved en representativ struktur og gangen gjennom kirkens organer. Men
eksisterende valgordning trenger modernisering. For eksempel må nominasjonsprosessen i langt større grad

tydeliggjøre hva den enkelte kandidat står for.

6. Dersomstatskirkeordningenavvikles, hva børi så fall stå i § 2 (elleri en
annenparagraf) i Grunnloven
i tillegg til prinsippetom religionsfrihet?

(Her kandu/deresettekrysspå ett eller flere alternativer)
_
_

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

rettstaten og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
_ Det humanistiske
verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
Vet ikke/ ønskerikke å svare
Eventuelt annet: Punktet om de politiske prinsipper plasseres i annen paragraf i ~oven.
Punktet om
Den norske kirke som en evangelisk-luthersk kirke hører ikke hjemme i grunnlovens §2, men i kirkeloven
som en formålsbestemmelse. Kirkeloven skal legge forholdene til rette for at Den norske kirke forblir en
evangelisk-luthersk folkekirke ut fra sitt bekjennelsesgrunnlag, sin selvforståelse og de formål som
fastsettes i kirkeordningen gitt av kirkens egne organer.
2 rådsmedlemmer ønsket inn i grunnlovens §2 at Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

7. Hvembør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X
_

Denlokalekirke (menighetsråd
eller kirkeligfellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønskerikkeå svare

8. Hvembør eie og forvaltekirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggeneog ha det økonomiske ansvaret
X-Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

_

ansvaret
Kommunenbør eie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret
Vet ikke / ønskerikkeå svare
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