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Høring - NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke
Vedlagt er Vardåsen menighetsråds høringsuttalelse om forholdet Staten og Den norske kirke.
Høringssvaret vårt består av en kommentardel og avkrysning på det tilsendte skjemaet der det har
latt seg gjøre.
Vi vil understreke at for de fleste av spørsmålene er det ikke mulig kun å krysse av. Derfor har vi
også brukt et eget notat på saken
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Kommentarer til høring om Staten og Den norske
Fra Vardåsen

menighetsråd i møte 25. oktober 2006

(Punktene nedenfor samsvarer med punktene i høringsskjema og er å betrakte som
menighetsrådet kommentarer til de enkelte punktene i høringen.)

1. Vardåsen menighetsråd ønsker at Norge fortsatt skal være et kristent land hvor staten
ivaretar vår kristne kulturarv og vår kristne humanistiske verdiforankring. Menighetsrådet ser
det som sentralt at kirken styrer seg selv ved at den velger sine egne ledere, og således er et

eget rettsubjekt. Menighetsrådet ser det som viktig at kirken fortsetter å være en
landsdekkende kirke med bred kontakt til det norske folk og formelle bånd til Staten.
Å uttrykke det kristne og humanistiske verdigrunnlag for samfunnet i grunnloven er viktig for
å sikre vår identitet i det kristne kultur- og verdigrunnlaget.

2. Vardåsen menighetsråd mener at svaralternativene til spørsmå12 ikke er tilfredsstillende. Et
knapt flertall i rådet (med leders dobbeltstemme) ønsker endring i relasjonen mellom stat og
kirke. Med et slikt standpunkt skal den ordningen vi har nå verken fortsette eller avvikles,
men endres . Vi mener at det bør arbeides for en endring i tråd med flertallet i Gjønnesutvalget sitt forslag om en "lovforankret folkekirke". Dette innebærer at kirken ved sine
demokratisk valgte organer bør styre seg selv, og selv utnevne sine ledere (biskoper og
proster).
En endring av Den norske kirkes forhold til staten tror vi kan være med å vitalisere kirken og
øke folks engasjement og ansvar for kirken.
Et mindretall i rådet ønsket å krysse av på det første alternativet: Statskirken bør fortsette.
3. Med utgangspunkt i Gjønnes-utvalgets flertall støtter det samme flertall (som i punkt 2) i
menighetsrådet at Den norske kirke i fremtiden må være forankret i en egen lov vedtatt av
Stortinget. En egen kirkelov må avspeile kirkens rett til selv å ta avgjørelser i saker som
gjelder kirken, på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn.
Et mindretall i rådet mener at en slik lov må forankres i Grunnloven i tråd med nåværende
ordning.
4. Videre mener Vardåsen menighetsråd enstemmig at Den norske kirke også i framtiden må
finansieres offentlig. Det bør ikke legges til rette for ordninger lignende kirkeskatt eller
medlemsavgift. Dersom alternativer til offentlig finansiering uten medlemsavgift skal
vurderes må det være en ordning med livssynsavgift som i tilfelle må omfatte alle som bor i
landet uavhengig av religiøs eller livsynsmessig tilhørighet.
5. Valgordningene til kirkelige valg bør være som i dag. En bør søke å skape mer engasjement
og interesse for kirkelige valg. Dette tror vi ikke skjer ved å endre nåværende valgordning for
bispedømmeråd og kirkemøte. Regionale og sentrale kirkelige organ bør velges av
menighetsrådene.
Dersom det i fremtiden blir opprettet et mellomnivå mellom bispedømmeråd og
menighetsråd, eksempelvis prostiråd eller prostistyre, bør valget til dette rådet skje ved direkte
valg, samtidig med valg til menighetsråd.
Ved valg av bispedømmeråd og kirkemøte vil direkte valg neppe skape større valgdeltakelse.

6. Det er enighet i menighetsrådet om at det i Grunnlovens paragraf 2 bør stå noe om det
kristne og humanistiske verdigrunnlag.
7. Det er også enstemmig i rådet at kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.
Det er likevel ikke noe til hinder for at kommunen kan delegere dette ansvaret til kirkelige
myndigheter der det er mest naturlig og tjenlig.
8. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene . Kommunen bør ha det økonomiske ansvaret. Det
må lages særordninger for fredede og verneverdige kirker som krever særlig tilsyn og

vedlikehold.
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aglig leder
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Olsen -Bergem
Menighets °dsleder

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Vardåsen menighetsråd
Type høringsinstans
Kommune
o
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/ biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjoninnenforDen norskekirke
Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

2. Den norske kirke som statskirke:
Q
Q
Q
Se

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

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
fl Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q
Q
Q
X
fl

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Se utdypet svar

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 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)
Ingen tillegg

r-1 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
X Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

Eventuelt annet:

7. Hvem ber ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor 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
0

0

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

