DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Deres ref.:

2006/2706Ki

Vår ref.:

ohb/ohb

Dato.:

2006-11-28

Høring - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke
Heggedal menighetsråd – Asker prosti, Oslo Bispedømme – behandlet spørreskjemaet fra
Kultur- og kirkedepartementet på sitt møte 23. november som Sak 96/06. Rådets høringsuttalelse
følger vedlagt.
Vennlig hilsen
Heggedal menighet

Ole-Herman Bjor
Leder MR

Postadresse: Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf.: 66907180
Fax.: 66907181

Besøksadresse: Heggedalsbakken 8, 1380 Heggedal.
e-post: heggedal.menighet@asker.kirken.no
Org. nr.: 882523012

Heggedal menighetsråd Sak 96/06
Staten og Den norske kirke – Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: Heggedal menighet, Asker
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
Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Vår kirke må få så gode vilkår som mulig til å forkynne evangeliet til alle, med formål å
skape gode samfunn. Men også at mennesker med andre livssyn skal ha de samme vilkår til
utøvelse av sin tro innenfor vårt lands grenser. Det er videre en selvfølge at trosutøvelsen for
alle skjer innenfor grunnlovsforankret, norsk rettssystem, hvor menneskerettene også gjelder.
Vi ser klart at endrete forhold i samfunnet, spesielt når det gjelder befolkningens nye
sammensetning hva angår religiøse og kulturelle spørsmål, må føre til revisjon av gammelt
lovverk. Denne viktige prosessen er både vanskelig og tidkrevende. Men ved viktige,
nødvendige veivalg i vår samfunnsutvikling har dette vært gjort tidligere, – også i
grunnloven. Nødvendige revisjoner kan gjøres igjen, og den tid som trengs må gis. Stat–
Kirke meldingen peker på en rekke endringsalternativer, dessverre uten at mulighetene for
gjennomføring er nærmere utredet.
Ved direkte valg kan vi selv velge både vårt kirkestyre og vårt statsstyre, – en avgjørende
mulighet for integrering av åndelig og verdslig handlingsmønster. Rådets flertallsmening er
at de tap vi mener å ha sett over tid som statskirke, likevel er små i forhold til sum gevinst de
siste 400 år. Mye av tapet for Kirkens hovedmålsetting kan føres tilbake til Kirken selv, –
blant annet til et lite demokratisk styresett. Staten har ikke vært, den er ikke, og den bør ikke
bli til hinder for menighetsvekst. At Kirken ved en ny lov om løsere statlig tilknytning, –
godkjent nettopp av Stat/Storting – skal føre til større gevinst for kirken, det har rådet flertall
heller ikke stor tro til. Like lite som rådets flertal har særlig sans for full løsrivelse fra staten.
Rådet mener sann kirkelig åpenhet og statlig raushet vil være uvurderlige verdier i tiden som
kommer. Rådet mener at her gis mulighetene for Kirkens medvirkning til å skape et bedre
samfunn for alle landets innbyggere. Og eventuelle resultater i så måte vil Staten neppe ha
noe imot. Samfunnet bruker kirken, så de vet om oss.
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2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette (6 stemmer)
Bør avvikles (1 stemme)
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven (5 stemmer)
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget (1 stemme)
Lov om trossamfunn (1 stemme)
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift (1 stemme)
Offentlig finansiering uten medlemsavgift (6 stemmer)
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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 (7 stemmer)
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Viktig å øke engasjement og deltakelse ved kirkelige valg.
En åpen og tydelig nominasjonsprosess er ønskelig.
Indirekte valg gir demokratisk underskudd.
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
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene (7 stemmer)
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (7 stemmer)
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke (5 stemmer)
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
Egen lov forankret i Grunnloven.
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7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) (2 stemmer)
Kommunen (4 stemmer)
Vet ikke / ønsker ikke å svare (1 stemme)
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret (1 stemme)
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
(6 stemmer)
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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