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NOU 2006 :  2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE :  HØRINGSUTTALELSE FRA
MARKUS MENIGHET, OSLO

Vi viser til departementets høringsbrev av 24. april 2006.

Markus menighetsråd har behandlet NOU 2006: 2 Staten og Den Norske kirke, og har
gjennomgått departementets spørsmålsskjema til menighetsrådene og andre
høringsinstanser.

Markus menighetsråd mener at tros- og religionsfrihet, og målet om en aktiv og
støttende religionspolitikk bør være overordnende prinsipper for utformingen av statens
tros- og religionspolitikk. Samtidig må det ved utformingen av tros- og religionspolitikken
tas hensyn til kirkens rolle som kultur og verdibærer.

Markus menighetsråd  er imidlertid delt på  midten  mei; hensyn til hvordan disse
overordnede målsetningene best kan oppnås .  Menighetsrådet er delt i to like store
fraksjoner med hensyn til spørsmålet om kirken bør skilles fra staten .  Halvparten av
menighetsrådets medlemmer går inn for en løsning i samsvar med flertallet i NOU
2006 :2, mens den andre halvparten ønsker å bevare dagens ordning.

Markus menighetsråd vil påpeke at uavhengig av modell er det viktig å arbeide for nye
valgordninger og mekanismer som fremmer økt demokratisering. Det er likevel viktig å
sikre geografisk representasjon i kirkelige organer og institusjoner.

Menighetsrådet vil også understreke at det er viktig med gode statlige
finansieringsordninger som sikrer bevaringen av kirkebygg og da særlig kirkebygg med
kulturhistorisk betydning og verdi.

Når det gjelder de øvrige spørsmål som høringsinstansene særlig er bedt om å ta stilling
til vises det til vedlagte avkryssingsskjema.

Med vennlig hilsen
for Markus menighetsråd

VA4t___
Else-Margrethe Nielsen

Besøks og postadresse : Telefon: Telefaks: E-post:  Bankgiro:
Schwensensgate 15 23 33 22 50 23 33 22 55 post.markus@oslo.kirken.no 1600 40 08476
0170 Oslo



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Menighetsrådet i Markus menighet, Oslo

Type  høringsinstans

0 Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig  instans

Annen privat  instans

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

Svar:
Tros- og religionsfrihet
En aktiv og støttende religionspolitikk
Kirken som kultur- og verdibærer

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

® Grunnloven
( Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget

Lov om  trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift

® Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Valgordningene  bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger: Viktig med økt demokrati.
Viktig å sikre geografisk representativitet og sikre menighetene som grunnenhet.

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)

0 Ingen tillegg
0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  nettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det  humanistiske verdigrunnlaget

At Den  norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
0 Vet  ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen

0 Vet ikke I ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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


