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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Eina menighetsråd ,

Hamar bispedømme

14.11.2006

Type høringsinstans
[] Kommune
X Menighetsråd

n Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn 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 livssynspolitikken?
Svar:
Overordnede prinsipper bør være tradisjoner , tilhørighet og trygghet . Kirken må
værer preget av åpenhet og toleranse, være inkluderende og romslig , en kirke for
alminnelige mennesker , uavhengig av grad av engasjement , m.a.o. en folkekirke.

Nærmere utdypning.
For et trossamfunn som folkekirken Den norske kirke, er det viktig med bredde i syn på alle
nivå. Det er viktig at medlemmene oppfatter kirken som åpen, romslig og inkluderende der
den enkelte føler seg omsluttet i et trygt fellesskap. Etter vår mening er det dagens
statskirkeordning som best sikrer en tilstrekkelig lav terskel til at alle skal kunne føle seg
hjemme i kirkesamfunnet uansett trosengasjement.

Båndene mellom kirke, stat og folk er med på å sikre et mangfold og hindre at Den norske
kirke blir en «elitekirke». De formelle bindingene til staten sikrer en åpen, inkluderende

folkekirke med større takhøyde og toleranse som er mer inkluderende og favner videre enn
en fullt fristilt kirke. Statskirkeordningen gjør det mulig å sikre balansen mellom behovene til

de sterkt troende og de behov folkekirken dekker for det brede lag av folket. Det må være en
lav terskel der menneskers lengsler og behov tas på alvor og hvor mennesker føler
tilhørighet. Som en viktig kulturbærer av religiøse tradisjoner og riter som samler folk i livets

ulike faser, uavhengig av kirkelig engasjement og aktivitet, bidrar en bred og vidtfavnende
kirke til stabilitet og tilhørighet.
Det er en fare for at medlemsgrupper som i dag ikke er svært kirkeaktive kan føle seg
hjemløse i en fristilt kirke. I en fristilt folkekirke kan det lettere danne seg grupperinger som

kan virke ekskluderende på enkelte medlemmer, Norge er et lite land og alle miljøer blir små.
Det kirkelige miljøet blir også lite. Derfor kan det være en fordel at departementet er inne
som en instans med mer avstand og en friere rolle, men samtidig med innflytelse. Denne
innflytelsen må utøves med klokskap og kjennskap til kirkens indre liv dersom den skal tjene
til det gode og være et argument for fortsatt statskirke. At kirken blir utfordret av for
eksempel kontroversielle bispeutnevnelser er ikke nødvendigvis negativt. Det kan tvert i mot

bringe kirken fremover ved å utfordre, og å skape debatt og diskusjon.

2. Den norske kirke som statskirke:
X Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X
Q
Q
Q

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan ber Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan ber valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag

Q Øke brukenav direktevalg til kirkensbesluttendeorganer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles , hva bør 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)
Q Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke I ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

2

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Fl Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

o Den lokale kirke bør eie kirkebyggene

og ha det økonomiske ansvaret
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
X Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

