
Kultur- og kirkedepartementet
Pb 8030 dep
0030 Oslo

_. _...... _... .._.,. ..._..... . .. ..., __,.;

8 t

ololo`. .. . ...
t._-...,.........4.._... ...... _ w.'."Å`.'

Drammen , 15.11.2006

VEDR. NOU 2006 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALELSE FRA0
STRØMSØ MENIGHETSRAD

Nedenfor følger høringssvar fra Strømsø menighetsråd, Drammen prosti, Tunsberg Bispedømme.
Svaret er behandlet av menighetsrådet i møte 14.11.2006. Avkryssingsskjemaet er også gjengitt.
Kommentarene knyttes til de ulike punktene i skjemaet. Uttalelsen er enstemmig vedtatt av
menighetsrådet i møte 14. november 2006, sak 55/06.

Med vennlig hilsen,

Benita Christensen
leder

Vedlagt: høringsuttalelse fra Strømsø menighetsråd.



1. Hvilke overordnete prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
• Grunnlovsfestet religions- og livssynsfrihet.
• Staten fører en aktivt støttende religionspolitikk ved å legge til rette for fri
religions- utøvelse (med de begrensinger som faller inn under samfunnskadelig virksomhet).
• Staten sørger for finansiering av tros- og livssynsvirksomhet ut fra nærmere bestemte
kriterier og retningslinjer vedtatt av Stortinget.
• Den norske kirke tillegges en særstilling (ivaretatt i Grunnlovens § 2) i kraft av en
tusenårig historie og ved at flertallet av det norske folk er medlemmer av denne kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:
Svar:
• Statskirkeordningen bør videreføres.
Begrunnelse
• Den norske kirke forstår seg selv som en "bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke". Selv om kirke og folk ikke er identiske størrelser, er det innenfor rammen av
statskirkeordningen at kirken best vil kunne ivareta sitt formål som en "åpen folkekirke" i tjeneste for
land og folk.
• Som statskirke har Den norske kirke under skiftende historiske forhold hatt en viktig samfunns-
byggende og samfunnsdannende funksjon.
• Mer en noen annen institusjon fremstår Den norske kirke som den fremste bærer av
norsk og europeiske kultur og fellesarv.
• Tilhørigheten til Den norske kirke som statskirke er for det store flertall av det norske
folk en del av den nasjonale identitet.
• Statskirkeordningen vil sikre at Den norske kirke fortsatt vil kunne fremstå som en viktig kultur- og
tradisjonsbærer og være det naturlige samlingspunkt når nasjonale begivenheter skal markeres.
• Statskirkeordningen er den beste garanti for en åpen, inkluderende og landsdekkende
folkekirke.
• Statskirkeordningen har vist at det innenfor dagens grunnlovsforankring er mulig å utvikle kirkens
egne råds og styringsorganer i retning av større selvstyre i indre anliggender.

3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret
Svar:
• Den norske kirke bør fortsatt være forankret i Grunnloven.
• En eventuell endring av dette forholdet bør først legges frem til uttalelse for det norske folk i form
av et referendum.

4. Hvordan  bor Den norske kirke finansieres
Svar:
• Offentlig finansiering som nå.

Begrunnelse
• Medlemsavgift vil bryte med det kirkelige og teologiske prinsipp at det er dåpen alene
som kvalifiserer til medlemskap. Ingen kan betale seg til medlemskap i kirken.
• Medlemsavgift vil videre kunne svekke Den norske kirke som folkekirke i Norge
ved at ressurssvake menigheter risikerer å bli skadelidende og følgelig få et redusert kirkelig tilbud.



• Erfaringen fra Sverige har vist at en frivillig kirkeskatt har ført til en årlig avskalling på ca 1  %.  En
slik avskalling vil føre til en svekkelse av medlemsgrunnlaget og dermed også svekke kirkens
bærekraft i samfunnet.

5. Hvordan bør valgordningen og demokratiet  være  dersom statskirkeordningen
avvikles:
Svar:
Dersom statskirkeordningen avvikles, vil det være kirkens egne styringsorganer som
avgjør hvilke valgordninger som skal følges. Innenfor staskirkeordningen vil demokratiserings-
prosessen kunne fortsette ved å legge til rette for økt valgdeltagelse og nye valgordninger som for
eksempel innføre direkte valg til bispedømmeråd.

6. Dersom statskirkeordningen  avvikles, hva bør  i så fall stå i  §  2 (eller  en annen
paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
Svar:
• "Den kristne  og humanistiske  Arv forbliver  Statens Værdigrundlag"

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar:
• Bør fortsatt være underlagt kirken (kirkelig fellesråd)

Begrunnelse
• Kirken har siden kristendommens innføring hatt ansvar for gravferdsforvaltningen i
vårt land. Kirken innehar den nødvendige kompetanse og erfaring. En endring av dette
forhold vil oppleves som et radikalt brudd med en praksis som har stått seg i 1000 år.
• I nordisk sammenheng er det flertallskirken som har ansvaret for gravferdsforvaltningen.

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Svar
• Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene, men kommunen har det økonomiske ansvaret.



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans : STRØMSØ MENIGHETSRÅD

Type  høringsinstans

Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd /bispedømmeråd

0 Prost/biskop
Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den  norske kirke

0 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:
1) Overordnede  prinsipper.

• Grunnlovsfestet religions- og livssynsfrihet.
• Staten fører en aktivt støttende religionspolitikk ved å legge til rette for fri
religionsutøvelse (med de begrensinger som faller inn under samfunnskadelig virksomhet).
• Staten sørger for finansiering av tros- og livssynsvirksomhet ut fra nærmere bestemte
kriterier og retningslinjer vedtatt av Stortinget.
• Den norske kirke tillegges en særstilling (ivaretatt i Grunnlovens § 2) i kraft av en
tusenårig historie og ved at flertallet av det norske folk er medlemmer av denne kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette
[] Bør avvikles
0 Vet ikke / Ønsker  ikke å svare

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

X Grunnloven
Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Lov  om trossamfunn
Vet ikke I 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
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?

Q Valgordningene bør være som i dag
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X øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] 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)

0 Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / Ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

0 Kommunen

0 Vet ikke / Ønsker ikke å svare

8. Hvem bør 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

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


