
NORDBERG MENIGHET
Kringsjågrenda  1, 0861 Oslo
Telefon 22 70 19 70, fax 22 70 19 80
e-post:  post.nordberg@ oslo.kirken.no

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

-117y,  -- -

,

Høringsuttalelse  til NOU 2006 :2 om forholdet  mellom staten
og den norske kirke

Nordberg menighetsråd ferdigbehandlet høringsuttalelsen i sitt møte den 16.10.06, som sak
MR-92/06.
Det ble fattet følgende vedtak i saken:
"Nordberg menighetsråd går inn for at vedlagte høringsuttalelse med de endringer som er gjort i
rådsmøtet i dag 16.10.06, sendes som sitt bidrag i debatten om forholdet mellom stat og kirke. Den
sendes både til Kirkerådet og direkte til Kultur- og kirkedepartementet."
Vedtaket ble gjort med 10 stemmer mot 1 stemme.

Selve spørreskjemaet med avkryssede svar og kommentarer følger vedlagt.

Oslo, 6.11.06

Vennlig hilsen
Nordberg menighetsråd

r-^

Vig is Tråsdahl
Daglig leder/menighetsforvalter

Vedlegg



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : NORDBERG MENIGHETSRÅD, OSLO

Type  høringsinstans

0 Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig  instans
Q Annen privat instans

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

Svar:
- Religions- og livssynsfrihet
- Gode rammebetingelser for utøvelse av religion og livssyn
- Finansiering av staten (gjennom skattesystemet)

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Det er delt syn på dette spørsmålet i rådet, men et flertall stemte for at Den norske kirke bør
fortsette som statskirke.
Et samlet råd ønsker å tilføye følgende: Det er viktig å opprettholde folkekirken som en åpen
kirke for alle. Det er også viktig at kirkens egenart og det kirkelige demokrati utvikles.
Rådet ønsker å verne om folkekirken, tilhørigheten og den lokale forankringen. Samtidig skal
kirken være bekjennende og misjonerende.
I hvilken form kirken best kan ivareta alle disse hensyn, hersker det usikkerhet om. Derfor er
rådet delt i synet på dette spørsmålet.

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

X Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Et flertall i rådet ønsker fortsatt grunnlovsforankring for kirken. Samtidig er det ønske om at
det foretas moderniseringer og nødvendige endringer.
Mindretallet ønsker en egen kortfattet rammelov, som må bli til i nært samarbeid med kirken.
Denne kirkeloven/rammeloven bør hjemles i grunnloven.



4. Hvordan bor 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

Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Dette er det enstemmighet om. Rådet er svært skeptisk til enhver form for medlemsavgift.

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

Fl Valgordningene  bør være som i dag
X Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer

o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Det er flertall i rådet for ovenstående svar på spørsmålet. Mindretallet delte seg mellom de to
øvrige svaralternativene
Kirkemøtet må ta stilling til spørsmålet når endelig ordning i forhold til staten er avklart.

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)

LI Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

0 Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke

o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:
De to første kryssene i dette spørsmålet hersker det full enighet om. Det siste krysset er rådet
delt på.
Rådet savner tilsvarende spørsmål i forhold til det alternativet at statskirkeordningen består.
Hva er da ønskelig at skal stå i grunnlovens § 2 og de andre aktuelle paragrafene?

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
o Kommunen

Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Det er enstemmighet i rådet om svaret.  Ordningen slik den er i dag, fungerer godt.



8. Hvem bør 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
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Det er enstemmighet i rådet for det avgitte svaret. Det er viktig med en lokal forankring.
Lokalt eierskap fører til større ansvar og omsorg for byggene.


