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Oversending av fellesrådets høringsuttalelse om Staten og
Den norske kirke

Vedlagt følger utskrift av møteprotokoll for Skedsmo kirkelig fellesråd som behandlet saken
om Stat - kirke i sitt møte 12. oktober 2006, sak 22/2006.

Vedtaket inkluderer  kommentar til spørsmå12, 3, 5, 7 og 8.

Fellesrådet stiller seg samlet bak uttalelsen i  forhold til  spørsmål 1.

Spørsmålene 2 - 8 viser stemmeavgivningen i de ulike spørsmålene.

Med vennli hilsen

lveig E. Nielsen
daglig leder

Kopi: Kirkerådet

Adresse: Tlf.: 66 93 81 90 Org.nr.:976 986 717
Pb. 313 Fax: 66 93 81 99
2001 Lillestrøm e-post: kirkelig.fellesraad@skedsmo.kirken.no

nettsider: www.skedsmokirkene.no



Særutskrift
for

Skedsmo kirkelig fellesråd
Tid: 12.  oktober 2006 kl. 19:30

Sted:  Skedsmo rådhus,  møterom Sørum

Skedsmo kirkelig fellesråd har i møte den 12. oktober 2006 hatt følgende sak til behandling:

SKF 2212006 Skedsmo kirkelig fellesråds uttalelse i høring om Stat-kirke
- NOU 2006:2

VEDTAK
Skedsmo kirkelig fellesråd avgir følgende uttalelse i høringen om Staten og Den norske kirke:
Det var 6 stemmeberettigede  medlemmer  tilstede i møtet.

Flertallet i Skedmo kirkelig fellesråd samlet seg bak nedenforstående kommentarer til de
enkelte spørsmål i høringsrunden. Til spørsmålene i høringsrunden ble det avgitt stemmer i
de enkelte punkt.

Kommentarer til spørsmål i høringsrunden:

2. Den norske kirke som statskirke:

Vi har historiske tradisjoner med sterke bånd mellom kirke, stat og folk. En statskirke sikrer
kirkelige tjenester i hele vårt langstrakte land Dagens kirkeordning er garantert en
minsteøkonomi uten obligatorisk egenandel. Forpliktelse knyttet til det å være en offentlig
virksomhet sikrer nødvendig åpenhet i saksbehandling.
Vi mener at dagens ordning fungerer godt og gir kirken handlingsrom for det oppdrag den
har og den tradisjon den bærer.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Forankringen gjøres i forhold til grunnloven. Eventuelle endring av Kirkeloven i retning av
en rammelov for Den norske kirke må komme i en senere runde. Dagens ordning ønskes
videreført, da er Kirkeloven gjeldende inntil videre. Dagens paragrafer i grunnloven kan
endres i forhold til at den også skal ivareta menneskerettslige hensyn i forhold til trosfrihet og
minoritetsgrupper.

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

Det må i alle tilfelle gjøres noe med dagens valgordninger  for åfå til  en økt valgdeltakelse.
Ved direktevalg til bispedømmerådene  (kirkemøtet)  må dette valget skje samtidig med
menighetsrådsvalget .  Valget bør legges samtidig med andre  offentlige  valg. Det bør vurderes
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om menighetsrådsvalget  skal holdes  samtidig med Kommunevalget  i forhold til et lokalt fokus.

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Vi mener dagens ordning skal opprettholdes. Dette fordi det langt de fleste steder er en
kirkegård i tilknytning til kirkene og at felles drift av dette vil være naturlig. I Sverige ble
kirken bedt om å drive gravferdsvirksomheten på vegne staten etter skille mellom stat og
kirke. I Norge er det nå Gravferdsloven regulerer gravferds- og kirke gå rdsvirksomheten.
Gravferdsloven åpner for å avtale andre lokale løsninger som tjenesteyting fra kommunen
eller at kommunen overtar driften.

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Primært bør  kommunen  ha det økonomiske ansvar for vedlikeholdet av kirkene. Det bør
vurderes om staten skal inn i forhold til verneverdige bygg (middelalderkirker / stavkirker) og
bygg som har nasjonal betydning, slik at den enkelte kommune i slike tilfeller ikke må bære
kostnaden alene.

Svar på  høringsrundens spørsmål 1 - 8

Navn på høringsinstans :  Skedsmo kirkelig fellesråd

Type  høringsinstans
_Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
_Tros- eller livssynssamfurm utenfor Den norske kirke
_Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
_Annen offentlig instans

Annen privat instans

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

• Den norske kirke som deler sin historie med folkets historie må fa en plass i
offentligheten der den kan bidra til det kulturelle limet en nasjon trenger.

• Den norske kirke skal være en landsdekkende kirke

• Tros- og livssynsfriheten må sikres rettslig og ved en reell likebehandling og at
minoriteters interesser ivaretas i en nasjon med en majoritetskirke

• Når det gjelder den norske kirke må det gis rom for en kirke som kan være en
bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

• Tros- og livssynspolitikken skal være aktiv og støttende

Enstemmig vedtatt
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2. Den norske kirke som statskirke:
5 stemmer Bør fortsette
1 stemmer Bør avvikles
stemmer Vet ikke

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
5 stemmer Grunnloven
1 stemmer Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

stemmer Lov om trossamfunn
stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
stemmer Gjennom medlemsavgift
stemmer Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
stemmer Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

6 stemmer Offentlig finansiering uten medlemsavgift
stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

stemmer Valgordningene bør være som i dag
6 stemmer Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare
stemmer Eventuelle andre ordninger:

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?

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

rettstaten og menneskerettighetene
stemmer Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

1 stemmer Det humanistiske verdigrunnlaget
5 stemmer At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare
stemmer Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
5 stemmer Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
1 stemmer Kommunen

stemmer Vet ikke / ønsker ikke å svare
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8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
stemmer Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
stemmer Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

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

Skedsmo 2  .10.2006

eig . Mel
aglig leder
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