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Nøtterøy 15.oktober 2006

NOU 2006 :  Staten og Den norske  kirke  -  høringsuttalelse  fra Nøtterøy  Menighetsråd

Det vises til høringsbrev fra departementet datert 24.046. Nøtterøy Menighetsråd NMR, har
diskutert utredningen og har kommet til følgende standpunkt.

For NMR er det viktig at vi i Norge og i Nøtterøy kommune har en kirke som kan være der
for folk i alle aldre, i alle livsfaser og i livssituasjoner med sitt ulike trosengasjement. Vi ser at
folk trekkes mot kirken i ved de store og ofte sterke hendelsene i livet. Det er viktig at kirken
på Nøtterøy fortsatt fyller et slikt behov. Derfor er det viktig at vi i Norge har en kirke som
handler om enkeltmenneskene og lokalsamfunnet. Den norske kirke har i dag og en viktig
rolle i samfunnet som en verdi- og tradisjonsbærer, både i kraft av sitt budskap og i kraft av
den kirkeordning vi har. Dette ønsker vi i Nøtterøy Menighetsråd ikke å miste.

Nøtterøy Menighetsråd støtter derfor ikke utvalgets flertall. Nøtterøy  Menighetsråd støtter
forslaget om at den fremtidige kirke i Norge fortsatt skal være en grunnlovsforankret
kirke  (statskirke )  med de forslag til endringer som er foreslått under dette alternativet i
NOU 2006:2. Vi mener det beste alternativet er en fortsatt statskirke med reformer. Den
norske kirke har opp gjennom historien vist seg å være åpen, tilpasningsdyktig for
forandringer, inkluderende og solidarisk. Den har vært og er alltid til stede for folk når folk
trenger den. Dette er en kirke som vi mener et flertall av folket fortsatt kan kjenne seg
hjemme i og kalle "vår kirke". Det er i dag store variasjoner både i religiøsitet og kultur i Den
norske kirke. Dette mener Nøtterøy Menighetsråd er en styrke for dagens kirke og det viser at
kirken i dag er inkluderende på mange samfunnsområder. En slik kirke ønsker vi å videreføre
og videreutvikle.

Vi mener at staten og kirken også i de kommende århundrene vil ha både evnen og viljen til å
gjøre de endringer og modifiseringer som er nødvendige uten at det må gjøres radikale
endringer i selve kirkeordningen. Vi mener også dagens ordning i aller høyeste grad ivaretar
menneskerettighetene. Nøtterøy Menighetsråd mener at en videreføring av dagens ordning er
den beste garantien for en fornying og videreutvikling av Den norske kirke som vår
folkekirke.

Med hilsen
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Nøtterøy Menighetsråd, Tunsberg  Bispedømme

Type  høringsinstans

[] Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
o Prost/ biskop
Q Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen offentlig  instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:
Grunnleggende menneskerettigheter. Tros- og livsynsfrihet.

2. Den norske kirke som statskirke:

x Bør fortsette
Q Bør avvikles

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

x Grunnloven
o Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov  om trossamfunn
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

x Offentlig finansiering uten medlemsavgift

o Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

x Valgordningene bør være som i dag



o Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:  Kommentarer :  Staten ,  kommunen,  de kirkelige organer og råd
må jobbe  sammenfor åfå til  en større valgdeltakelse til menighetsrådsvalg .  Dette vil styrke
kirkens tillit og demokrati.

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?

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

n Ingen tillegg
x De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
x Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
n Det humanistiske verdigrunnlaget
x At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

x Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Fl Kommunen
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

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

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


