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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene.

Sinsen menighetsråd behandlet saken i sine møter 7. september (sak MR 92/06) og 5. oktober
(sak MR 106/06) da. Det var 6 stemmeberettige til stede i møtet 5. oktober.

Navn på høringsinstans :  Sinsen menighetsråd

Type  høringsinstans :  Menighetsråd

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
'Herre i eget hus' og ikke underlagt direkte politiske føringer, kontroll og styring.

Lovgiving/forvaltning skal ha sin basis i rettsstatens prinsipper og menneskerettighets-
erklæringen. Konstruktivt samarbeid mellom staten/ storsamfunnet og livssynsgruppene.
Religionsfrihet.
Staten skal ikke blande seg i organisasjonenes/ kirkens indre anliggende, men legge til rette
for at de uhindret kan drive sin virksomhet, så lenge den drives innenfor norsk lov.
Basis i Bibel og bekjennelse. Hva med de frivillige organisasjonene og deres frihet til arbeid i
dag.
Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.
Folkekirken skal være landsdekkende og beholde sin brede oppslutning og demokratiske
styringsstruktur. Det er viktig at storsamfunnet legger til rettefor at tros- og
livssynssainfunnene får gode rammebetingelser, slik at det sikres reell frihet til å utøve sin
religion og sitt livssyn. Videreføre i hovedsak de kirkepolitiske prinsipper som er nedfelt i
grunnloven og kirkeloven av 1996. Den norske kirke bor ha en særstilling som tradisjon- og
kulturbærer i det norske samfunnet. Den norske kirke representerer 85 % av befolkningen.
Den norske kirke skal fortsatt være grunnlovfestet, men om nødvendig gjøre visse/ utdype
visse grunnlovsparagrafer slik at prinsippet om likebehandling av trossamfunn blir ivaretatt.

2. Den norske kirke som statskirke :  Bør avvikles (5  stemmer, 1 stemme for 'Bør fortsette)

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret ?  Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
(4 stemmer, 1 stemme for 'Grunnloven, 1 stemme for 'Lov om trossamfunn'. En
kommenterte til 'Egen kirkelov': med planlagt revisjon etter for eksempel to
stortingsperioder)

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres ?  Stolte fra det offentlige og med noe
medlemsavgift  (4 stemmer, 2 stemmer for 'Offentlig finansiering uten medlemsavgift'. En
kommenterte til 'Støtte fra det offentlige': i overgangsperioden)

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?  Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.  (4 stemmer, 2 stemmer
for "Valgordningen bør være som i dag'.)
Nåværende valgordning er demokratisk ved at valglister og valgdag kunngjøres etter
gjeldende/ offentlige regler. Ved å legge valget til et tidspunkt hvor det er et politisk valg, kan
også valg av menighetsråd bli et politisk valg.

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 ?  De politiske prinsipper
som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og menneskerettighetene (2



stemmer.)  Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (2  stemmer).  At Den norske kirke er
en evangelisk-luthersk kirke.  (4 stemmer)

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen ?  Den lokale kirke (menighetsråd eller
kirkelig fellesråd)  (3 stemmer) 3 stemmer for 'Kommunen'. (Ved stemmelikhet får leder
dobbeltstemme.)

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene ?  Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og
kommunen bør ha det økonomiske ansvaret (5  stemmer, 1 stemme for ' Den lokale kirke bør
eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret. En kommentar til 'Den lokale kirke bør eie
kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret': i en overgangsperiode. En
annen tilføyde i samme alternativ: 'og staten.')


