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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Oslo, Østerås menighetsråd , 14.10.06

Type  høringsinstans

Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Fl Prost/ biskop
Q Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

U Annen offentlig instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:

- Den norske kirke er og ønsker å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke.

- Den norske kirke er og vil være et trossamfunn bygd på dåpen og troen.
- Det skal og må være plass for alle kirkens medlemmer og rom for ulike grader av

trosengasjement og deltakelse
- Den norske kirke er og vil være en landsdekkende kirke der det fortsatt er lik tilgang

til forkynnelse av evangeliet og til tjenester som dåp, nattverd, vigsel og gravferd.
- Soknet er den grunnleggende juridiske enheten og eier kirkene.
- En åpen folkekirke som utfolder seg på mange arenaer og er i dialog med andre

livssyn og religioner.
Tros- og livssynsfrihet skal og må sikres.

- Den kristne kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke som statskirke:

7 Bør fortsette
2 Bør avvikles

o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

6 Grunnloven
2 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om  trossamfunn



Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

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

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

Q Valgordningene  bør være som i dag
9 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
9 Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q 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)
9 Kommunen
n Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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



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



STAT -  KIRKE  - HØRINGSUTTALELSE.

Oslo, Østerås  menighetsråd , 14.10.06

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

Østerås menighetsråd mener at følgende grunnleggende prinsipper bør ligge til grunn for
tros- og livssynspolitikken:

- Den norske kirke er og ønsker å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke.

- Den norske kirke er og vil være et trossamfunn bygd på dåpen og troen.
- Det skal og må være plass for alle kirkens medlemmer og rom for ulike grader av

trosengasjement og deltakelse
- Den norske kirke er og vil være en landsdekkende kirke der det fortsatt er lik tilgang

til forkynnelse av evangeliet og til tjenester som dåp, nattverd, vigsel og gravferd.
- Soknet er den grunnleggende juridiske enheten og eier kirkene.
- En åpen folkekirke som utfolder seg på mange arenaer og er i dialog med andre

livssyn og religioner.
Tros- og livssynsfrihet skal og må sikres.

- Den kristne kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke som statskirke:
7 - Bør fortsettes
2 - Bør avvikles

Flertallet i Østerås menighetsråd mener at statskirkeordningen bør videreføres. Flertallet
mener at dette er beste måte å fremme en åpen og inkluderende folkekirke.
Statskirkeordningen er den beste måten å ivareta bredde og mangfoldet som finnes i
kirken i dag.
Statskirkeordningen er en anakronisme i dagens samfunn på samme vis som monarkiet
kan sies å være det. Likevel ser vi at i vårt samfunn fungerer det samlende for nasjonen
med en grunnlovfestet kirke med Kongen som øverste kirkelige myndighet.
Mindretallet i Østerås menighetsråd mener at tiden er moden for endring i forholdet
mellom stat og kirke. Dagens ordning er i ferd med å foreldres både pga religionsfrihet og
diskriminering og en misnøye med at beslutningsmyndighet er tillagt et stadig mer
sekularisert politisk miljø. Mindretallet tror at vi best kan ivareta endringer dersom
statskirkeordningen avvikles og vi får en ny selvstendig kirke med ny
(lovforankret)tilknytning og et nytt navn.
Dersom statskirkeordningen avvikles vil kanskje medlemmene ta et større ansvar for
kirken.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
6 - Grunnloven
2 - Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Et flertall i Østerås menighetsråd har tro på at Statskirken med nåværende
tilknytningsform vil være i stand til å ivareta de verdier vi ser som viktige.



Et mindretall mener at en engasjert og åpen kirke bør være selvstendig, men ha tilknytning
til staten som sikrer og synliggjør den særstillingen den har hatt og fortsatt kan ha i
forhold til folkets troshistorie og kultur. Politikere har bidratt gjennom sin
beslutningsmyndighet i kirkesaker til en viss grad å "redde kirken fra seg selv", og vi ser
at det ligger store utfordringer for kirken å selv finne frem til gode demokratiske
beslutningssystemer. Den utfordringen tror vi at kirken er i stand til å ta.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
3 - Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
6 - Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Staten må legge til rette for alle borgeres frie rett til religionutøvelse. Betingelse for
medlemsskap skal ikke være av økonomisk art. Eventuell innføring av medlemsavgift
etter inntekt vil virke diskriminerende og gi en opplevelse av at kirken prissetter
menneskeverd og kirkemedlemsskap. En slik eksluderende kirke ønsker vi ikke.
Østerås menighetsråd er opptatt av at medlemsavgift ikke skal virke ekskluderende. Den
enkeltes økonomi må ikke være til hinder for å ha en tilhørighet til kirken.. Det er stor
usikkerhet om hvordan en avgift vil virke, og vi tror det offentlige må ta et økonomisk
ansvar for å legge til rette for alle borgeres trosutøvelse.

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles.
9 - 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?
9 - Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
9 - Kommunen

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
9 - Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomisk ansvaret.


