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0030 Oslo

HØRINGSUTTALELSE

- STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Vedlagt oversendes sak 2006 /084 HØRING STAT/ KIRKE fra Nes kirkelige felleråd
(i Akershus).
Med vedtaket følger 2 spørreskjemaer. Det ene er fellesrådets uttalelse som ble vedtatt med 6
stemmer. Det andre er innstilling fra et medlem i fellesrådet som fikk 1 stemme.

Med hilsen

Kari Haukeli
kirkeverge

Postadresse: Postboks205, 2151 Årnes
Besøksadresse
: Schiefloegården
, Årnes

Telefon:63 91 12 80
Kirkevergentelefon: 63 91 12 81
Telefaks: 63 90 86 90

Bankgiro: 1594.20.67604
Org.nr. 976 986 857 E-post: Post@nes.kirker.net
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PROTOKOLL
Utvalg:
Nes kirkelige fellesråd

Dato:
09.11.06

SAK:
20061084 HØRING STAT/KIRKE

Kirkelig fellesråds vedtak:
Arbeidsutvalgets innstilling ble lagt frem.
I tillegg la Lars Erik Nygård frem sitt eget forslag.
Det ble redgjort for de to forslagene.
Pål Furuseth redgjorde for arbeidsutvalgets innstilling.
Lars Erik Nygård redgjorde for sitt eget forslag.
Forslagene ble satt opp mot hverandre med slikt resultat:
Arbeidsutvalgets
6 stemmer

forslag:

Lars Erik Nygårds forslag:
1 stemme
Det var 7 stemmeberettigede

tilstede.

Fellesrådets arbeidsutvalgts forslag til vedtak:
Som vedlagt forslag.

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

Nes kirkelige fellesråd

Nes kirkelige fellesråds uttalelse (vedtatt med 6 stemmer)
Type høringsinstans

U Kommune
Menighetsråd
/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q 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:
Staten bør føre en aktiv støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge.
Staten skal legge forholdene til rette for utøvelse av religiøs virksomhet ved å sikre en
tilstrekkelig finansiering av ulike tros- og livssynssamfunn.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
Bør avvikles

[] Vet ikke / Ønskerikke å svare
Kommentar:
Statskirkeordningen bør videreføres. Statskirken skal være en åpen og inkluderende kirke,
også kalt lavterskeltilbud der dåpen er eneste inngangsbillett. Statskirken skal være almen, den
skal være for alminnelige mennesker, og uavhengig av grad av trosengasjement.

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

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Q Vet ikke 1 Ønsker ikke å svare
Kommentar:
Den norske kirke bør være forankret i Gunnloven.
Om Den norske kirke kun har forankring i kirkelov/rammelov vedtatt av Stortinget, så vil det
innebære at Stortinget, avhengig av skiftende flertall, vil kunne endre vilkår for Den norske
kirke i hver Stortingsperiode.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
nu Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentar:
Den norske kirke bør ha offentlig finansiering uten noen form for medlemsavgift.

5. Hvordan bør valgordningene
avvikles?

og demokratiet være dersom statskirkeordningen

Valgordningene bør være som i dag

( Økebrukenav direktevalg til kirkensbesluttendeorganer
nVet

ikke 1 Ønsker ikke å svare

Kommentar:
Spørsmålet er uaktuelt som følge av at vi ønsker å opprettholde/modernisere nåværende
statskirke.
Imidlertid vil vi påpeke at der er viktig å arbeide med ordninger som kan øke valgdeltakelsen
ved de forskjellige kirkevalgene.
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 duldere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[] Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
2

Q
Q
Q
Q

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / Ønskerikke å svare

Kommentar:
Dette spørsmålet er også uaktuelt idet vi ønsker Statskirkeordningen videreført.

Imidlertid vil vi også.her påpeke at Grunnlovsteksten i enkelte paragrafer bør moderniseres.
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

%Denlokale
kirke
(menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen
Q Vet ikke / ønskerikke å svare
Kommentar:
Kirke og kirkegård hører nøye sammen for de aller fleste i vårt land.

Fellesrådenelkirkevergene har bygd opp stor kompetanse om gravforvaltningen som fungerer
meget godt. Gravferdsforvaltningen

bør derfor fortsatt organiseres under de kirkelige

fellesråd.
8. Hvem bØreie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det Økonomiske ansvaret

Q Kommunen
børeiekirkebyggene
oghadetøkonomiske
ansvaret
Q Vet ikke l Ønsker ikke å svare

Kommentar:
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.
Ansvaret for forvaltning og drift ligger i dag hos de kirkelige fellesrådene. Ordningen
fungerer godt og bør derfor videreføres.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: Nes kirkelige fellesråd
Medlem av Nes kirkelige fellesråd Lars Erik Nygårds innstilling (fikk i stemme)
Type høringsinstans
[] Kommune
Menighetsråd/kirkelig

fellesråd/bispedømmeråd

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

Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
0 Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Staten bør føre en aktiv støttende religionsplitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge.
Staten skal legge forholdene til rette for utøvelse av full religionsfrihet i Norge.
Staten skal legge forholdene til rette for utøvelse av religiøs virksomhet ved å sikre en
tilstrekkelig finansiering av ulike tros- og livssynssamfunn.
Når religionsfrihet er sikret, må religiøs utøvelse foregå i full åpenhet, slik at den ikke kan
brukes til for eksempel å legitimere overgrep og krenking av menneskerettigheter.

2. Den norske kirke som statskirke:
[] Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke I Ønsker ikke å svare
Kommentar:
Båndene til staten bør slakkes.
Den norske kirke representerer majoriteten av det norske folk og tilbyr en lavterskelinngang
som gjør at den er åpen for alle.
Dette sammen med den nære tilknytningen til vår kulturarv, berettiger den til en særstilling i
det norske samfunnet.
Den norske kirke bør selv bestemme i lærespørsmål og utvelgelse av sine ledere slik at den
ikke styres av politiske flertall som ofte er valgt på helt andre forhold enn det religiøse.
Med basis i kirkelov med dåpen som eneste medlemskriterium bør man få en revisjon som gir
muligheten til å fungere som en åpen, inkluderende, misjonerende og tjenende fokekirke.

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn
Vet ikke / Ønsker ikke å svare
Kommentar:
Den norske kirke bør være forankret i Grunnloven.
Om Den norske kirke kun har forankring i kirkelov/rammelov vedtatt av Stortinget, så vil det
innebære at Stortinget, avhengig av skiftende flertall, vil kunne endre vilkår for Den norske
kirke i hver Stortingsperiode.

4. Hvordan bør 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
Vet ikke / Ønskerikke å svare

Kommentar:

Den norske kirke bør ha offentlig finansiering uten noen form for medlemsavgift.
5. Hvordan bør 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
Kommentar:
Vi vil påpeke at det er viktig å arbeide med ordninger som kan øke valgdeltakelsen ved de
forskjellige kirkevalgene.
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 duldere sette kryss på ett eller flere alternativer)

0

Ingen tillegg
0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

0 Vet ikke I Ønskerikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bØrha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
(

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

0 Kommunen

0

Vet ikke / Ønsker ikke å svare

Kommentar:
Kirke og kirkegård hører nøye sammen for de aller fleste i vårt land.
Fellesrådene/kirkevergen har bygd opp stor kompetanse om gravforvaltningen som fungerer
meget godt. Graferdsforvaltningen bør derfor fortsatt organiseres under de kirkelige fellesråd.

8. Hvem bØreie «ogforvalte 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
0

0

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke / Ønskerikke å svare

Kommentar:
Det må gis offentlig tilskudd, direkte fra staten.

