Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Bragernes
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Type høringsinstans
0 Kommune
x0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen
offentlig instans
0
Annen privat instans
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1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Vi mener disse overordnede prinsippene bør ligge til grunn for tros-og livssynspolitikken:
• Religions-og trosfrihet
• Ytringsfrihet
• Menneskerettighetene
• Grunnlovsfestet folkekirke( Videreføre kristne grunnverdier)

Kommentarer:
Den norske kirke er majoritetskirke, 85% av befolkningen tilhører statskirken.
Altså er oppslutningen om statskirken stor hos oss. Et høyt tall, tilsier at folk ønsker å tilhøre
Den norske kirken, ! Båndene mellom det norske folk og statskirke er mange og sterke!
Vi tror det er viktig med en åpen folkekirke som ivaretar de symbolbærende verdiene for
folk flest. Kirken gir frihet, du tilhører kirken og kan bruke kirken og dens tilbud når du har
behov, når som helst i livet.
I de store livsbegivenhetene er tilhørigheten til kirken viktig for folk. Kirken og dens verdier
gir trygghet og verdiforankring med sine kirkelige handlinger.
Følelsen av tilhørighet er svært viktig ved de kirkelige handlingene.
Også ved katastrofer, ulykker og alvorlige hendelser i samfunnet har kirken pr. i dag en
vesentlig rolle med sin brede erfaring i sorg og krisehåndtering og som symbolbærer.
Katastrofeberedskap hviler på den formelle tilknytningen til kirken og staten.
Den kirkelige tjenesten innen forsvaret, institusjoner og helsevesen stiller vi spørsmål ved om
hvordan vil bli ivaretatt ved en eventuell avvikling av statskirkeordningen
Kirkeåret har svært viktig betydning for organiseringen av året/ kalenderen. Det er preget av
helligdager og kristne høytider. Dette er en stor og viktig del av vår kulturtradisjon.
Vi mener at nåværende ordning med statskirke ivaretar prinsippet om folkelig kirke med
raushet, åpenhet, utvikling og nytenkning.
Reformer er mulig og fortsatt ønskelig innenfor nåværende ordning.
Staten har et lovfestet overordnet ansvar for at det er prester og profesjonelle organister rundt
i hele landet.
Det er viktig for å opprettholde menigheter og kirker på småsteder.
Gjønnesutvalget gir dårlig svar på den økonomiske siden ved skille stat og kirke. Dette gjør
saker innen forvaltningen svært usikre.

I Sverige har de allerede etter kort tid kuttet kraftig i bevilgningene til det kulturelle arbeidet
i kirken( musikk, kunst)
Slik statskirken er organisert pr.idag er den demokratisk, velorganisert og strukturert og åpen
for alle.
I vår demokratiske statsordning ligger føringene for kirkens valgordning: kommunevalg,
stortingsvalg, menighetsrådsvalg. Dette mener vi er viktige prinsipper å videreføre, men ser
også at øvrige valgordninger bør vurderes og forbedres.
Statskirkeordningen garanterer at også religiøse minoriteter har både religionsfrihet og
ytringsfrihet.
Det vil ikke gagne det flerkulturelle Norge, altså minoritetssamfunnene om vi kutter ut de
verdiforankringene vi har hatt i vår historie. Derfor er det fortsatt viktig at vi har Den norske
kirke forankret i Grunnloven som Den evangelisk-lutherske kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:
x[ Bør fortsette
[] Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
x0 Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
medlemsavgift
o[] Gjennom
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
x0 Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Se kommentar pkt. I

2

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)
tillegg
ofl Ingen
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
x[-] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
n Det humanistiske verdigrunnlaget
x0 At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Se pkt.l

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
xfl Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
x0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
0

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

