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Høringsuttalelse vedr. Staten og den norske kirke

10.10.06

Vedlagt følger høringsuttalelsene vedr. Staten og den norske kirke.
Vi har valgt å komme med kommentarer sammen med hvert spørsmål.
Antall stemmer er ført foran hvert spørsmål. Der hvor det ikke står noe, er det enstemmig

Med vennlig hilsen
Notodden kirkelig fellesråd

Tie
sekr

(Agder og Telemark bispedømme)



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

Kommune

X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

11 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans

L Annen privat instans

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

Svar: Vi legger religions- og trosfrihet til grunn som prinsipp. I tillegg må det legges vekt på
at Norge gjennom historie og tradisjon er et kristent land og at dette må videreføres.
Myndighetene må føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk for alle trossamfunn.

2. Den norske kirke som statskirke:
r] Bør fortsette

L Bør avvikles

X Vet ikke / ønsker ikke å svare

Vi finner det vanskelig å svare på dette spørsmålet fordi betegnelsen statskirke kan omfatte
flere ulike tolkninger. For vår del ønsker vi å videreføre sentrale sider av den nåværende
kirkeordningen. Samtidig er det andre sider vi ønsker å avvikle. Dette vil fremgå mer detaljert
av de videre svarene våre.

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

X Grunnloven

L Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

.=i Lov om trossamfunn

L Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar: Vi ønsker at Den norske kirke skal være forankret i grunnloven, seks . med den
formuleringen som er foreslått av 1. Lønning som del av  §2: Den norske kirke forbliver en
evangelisk.lut hersk folke kirke. Nærmere bestemmelser om dens Ordning, fastsætttes ved lov.



Lov om Dnk vedtas av Stortinget som en rammelov. Denne skal inneholde elementer slik det
foreslås etter modell 2, Lovforankret folkekirke, men mer detaljert. Øvrig lovgivning for
ordninger i kirken mener vi dermed kan gis i en egen lov for Den norske kirke.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

LI Gjennom medlemsavgift

Li Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

X Offentlig finansiering uten medlemsavgift

LI Vet ikke / ønsker ikke å svare

Her ville vi ha en annen tekst:

Offentlig finansiering og med frivillige bidrag/ gaver.

Svar: Vi legger vekt på at staten legger forholdene til rette for den enkelte borgers mulighet til
å utøve sin tro eller sitt livssyn. Det vil derfor være hensiktsmessig at denne virksomheten blir
finansiert gjennom den generelle beskatningen. Vi finner det vanskelig å finansiere en
folkekirke med medlemsavgift, bl.a. fordi det kan bidra til å stenge mennesker som har
spesielle behov for inkludering i menighetene, ute fra kirken. I tillegg til finansiering gjennom
offentlige bevilgninger regner vi imidlertid fortsatt med finansiering gjennom frivillige gaver.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom

statskirkeordningen avvikles?

LI Valgordningene bør være som i dag

X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

Valgordningen til menighetsråd bør være som i dag, men valgdeltakingen kan stimuleres ved
å arrangere valg av menighetsråd samtidig med kommunestyrevalg. Valg til andre besluttende
organer bør skje med større vekt på direkte valg, for eksempel slik at halvparten av
medlemmene velges direkte.

Bispeutnevnelser velges av kongen/regjeringen

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)

El Ingen  tillegg



X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

C Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget

X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

Viser til våre kommentarer til pkt.2 og til medlemmet Lønnings ordlyd av §  2: Alle
indvaanere of Riget have fri Religionsovelse. Den norske kirke forbliver en evangelisk-
luthersk Folkekirke. Nærmere bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

H Kommunen

Ci Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar: Den lokale kirke bør fortsatt ha ansvar for gravstedsforvaltningen. Vi ser liten grunn til
å endre en ordning som etter alt å dømme fungerer meget godt. Det bør imidlertid være
adgang til dispensasjon fra ordningen i kommuner hvor befolkningsstrukturen eventuelt tilsier
at kommunal forvaltning er mer hensiktsmessig.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

H 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

LI Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

H Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:

Det bør foretas en skikkelig oppgradering av kirkene en gang for alle, og så må bevilgningene
holdes på et akseptabelt nivå.

Vernede kirker må eies av staten, settes i stand og brukes til formålet.


