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Stat og kirkeordningen
OSLO
HASLUM MENIGHETSRÅD

I MØTE 11. OKTOBER 2006

1. Den norske kirke som statskirke:
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Bør fortsette
Bør avvikles
Statskirken bør avvikles i betydningen at den representerer statens offentlige religion.
Endringer i forholdet mellom stat og kirke må utformes slik at det også i fremtiden kan være
et nært forhold mellom kirke og folk. Kirkeordningen må sikre at kristen tro og livstolkning
fortsatt kan prege dagligliv og høytid, og at menigheten har ressurser til å videreutvikle de
tradisjoner som kirken står for i lokalsamfunnet. Offentlige myndigheter bør ved sin tros- og
livssynspolitikk sikre åpne arenaer hvor forskjellige tros- og livssyn får møte hverandre og
utvikle gjensidig forståelse.
2. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret :
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt i Stortinget
I lov om trossamfunn
En form for offentlig tilknytning for DnK vil også i fremtiden være hensiktsmessig for å
bevare og styrke den som folkekirke og som viktig tradisjons- og kulturbærende institusjon i
samfunnet samtidig som medlemmenes tilhørighet til kirken ivaretas. En offentlig tilknytning
vil kunne sikre kirken rammebetingelser som gjør den i stand til å være en landsdekkende
folkekirke som er nærværende i alle lokalsamfunn gjennom soknestruktur, kirkebygg og
virksomhet. Loven bør ha bestemmelser som bekrefter at DnK fortsatt skal være en
landsdekkende og demokratisk folkekirke.
3. Hvordan bor Den norske kirke finansieres:

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

Finansieringsordningen bør hjemles i ny kirkelov. Det er en forutsetning at en solid
finansiering sikrer at kirkens grunnleggende oppgaver blir ivaretatt. En medlemsavgift vil
svekke forståelsen av at det offentlige vil føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.
Medlemsavgift kan svekke d å p e n som eneste medlemskriterium og vil svekke muligheten

for å være en folkekirke.
4. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirken avvikles:
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Det må imidlertid skje en videreutvikling av valgordningen som ivaretar a 11 e kirkens

medlemmer og bidrar til å utløse større deltakelse og engasjement.
Haslum MR forutsetter at det skjer en nærmere utredning av spørsmål vedrørende
organisasjon og valgordning etter hvert som det skjer en avklaring av de grunnleggende
spørsmål som tas opp i utredningen.
5. Dersom statskirken avvikles, hva bor i så fall stå i § 2 i Grunnloven i tillegg til
prinsippet om religionsfrihet:
Her kan du/dere sette kryss på en eller flere alternativer
r

Ingen tillegg

r De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

r
r

r

Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den norske grunnlov bør vise til historie, kulturtradisjoner og samfunnsverdier.
6. Hvem skal ha ansvaret for gravferdsforvaltningen:
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Den lokale kirke
Kommunen
Dette er en allmenn oppgave som bør ivaretas av det offentlige. Kommunen kan inngå en
avtale med et kirkelig organ om å overføre ansvaret der det er hensiktsmessig.
7. Hvem bør eie og forvalte kirkene:
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Vet ikke / ønsker ikke å svare
Den lokale kirke bør eie kirkene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkene og kommunene bør ha det økonomiske ansvaret
Kommunen bør eie kirkene og ha det økonomiske ansvaret
Haslum MR understreker nødvendigheten av at det etableres særskilte finansieringsordninger

for fredete og verneverdige kirker og andre fredete og verneverdige bygg for andre tros- og
livssynssamfunn.
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