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DEN NORSKE KYRKJE
Vang  prestegjeld

1,56
-Van.g  _27.11.2006

OM DEN NORSKE KIRKES TILKNYTNING TIL DEN NORS STAT - E
HØRINGSUTTALELSE TIL NOU  2006:2

Kirkelig fellesråd samlet til møte 22.11.06 har i sak /2006 enstemmig alik :
_ .  ..... .......høringsuttalelse til NOU 2006:2: _ ..::...,........ ___

Kirkelig fellesråd i Vang ser det som helt vesentlig og grunnleggende at Den norske kirke '
fortsatt skal være en bekjennende, åpen, inkluderende og misjonerende kirke. Det er videre
helt vesentlig at Den norske kirke fortsatt kan gi et fullverdig, likeverdig tilbud til
befolkningen over hele landet.

Kristendommen har vært av de viktigste grunnleggende elementer som den norske
statsdannelsen har vært bygd på siden 1100-tallet. Det er kristendommen som er bakgrunnen
for den verdiforankringen som det norske samfunn har hatt i århundrer. Den norske kirke, slik
den fremstår i dag, er den naturlige videreutvikling av dette. Fellesrådet finner det uaktuelt å
kaste vrak på denne tradisjonen ved at den norske stat heretter skal stille seg nøytral i religiøse
spørsmål. Et samfunn som det norske bør ha en bevisst religiøs og verdimessig forankring, og
dette bør komme til uttrykk i lovverket. Fellesrådet mener derfor at vår 1000-årige tradisjon
bør fortsette, ved at Den norske kirke får en lovmessig status som er annerledes enn de øvrige
trossamfunn. Dette er spesielt viktig i vårt nåværende sekulariserte samfunn. Fellesrådet
finner derfor utvalgets alternativ "Selvstendig folkekirke" uaktuell.

Fellesrådet mener videre at statskirken i all hovedsak har fungert svært bra, med den naturlige
utvikling som har foregått. Det er viktig for vår identitet som nasjon at det finnes en
"organisasjon" som alle hører til, såfremt de er døpt og ikke aktivt har meldt seg ut. Dette er
et viktig uttrykk for og bidrag til tilhørighet i en tid da mange samfunnsforhold ellers er i
oppløsning. Befolkningen vet at Kirken er der i alle livets forskjellige situasjoner når man
måtte ha behov for den. Spesielt i krisetider - for individet, for et lokalsamfunn eller for hele
nasjonen - er dette svært tydelig og vesentlig å ta vare på.

Det er også viktig for vår identitet som nasjon at også landets ledere hører til samme
"organisasjon". Det er for eksempel viktig at Kongen deltar i Kirkens liv. Det er også viktig at
regjeringen i hovedsak deler befolkningens religiøse tilhørighet. Dette utelukker ikke at det
samtidig er viktig at regjeringen har andre syn representert.

Fellesrådet ser den tilsynelatende motsetningen i at et verdslig organ, som regjeringen, skal
treffe avgjørelser som får stor betydning for kirkens liv, slik som for eksempel utnevnelse av
biskoper. På den annen side har nettopp dette bidratt til en fornyelse i Kirken som kanskje
ikke ville ha kommet uten denne ordningen. I Hamar bispedømme er det svært mye som tyder
på at dette har økt befolkningens interesse for Kirken. Men regjeringen må være bundet til å
utnevne en av de tre som Kirken selv har innstilt. Utnevnelse av proster kan derimot med
fordel delegeres til kirkens egne organer.
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Kirkelig fellesråd i Vang mener derfor at fortsatt statskirke, med grunnlovsfesting av Den
norske kirkes stilling, er riktig for fremtiden. Den nåværende bestemmelse i Grl § 2, 1. ledd
om trosfrihet må også videreføres.

DERSOM  STATSKIRKEORDNINGEN OPPHEVES
Om finansiering av en evt. fristilt kirke
Kirkelig fellesråd mener at dersom statskirkeordningen oppheves, må Den norske kirke
fortsatt finansieres i all hovedsak med offentlige midler, uten medlemsavgift. I små, kanskje
ressurssvake samfunn uten stor "daglig" kirkesøkning, vil kirken ellers kunne få for lite
økonomiske midler til å kunne gi befolkningen et godt tilbud.

Om valgordningene
Kirkelig fellesråd mener at økt bruk av direkte valgordninger til kirkens besluttende organer
kan øke interessen for valgene og gi økt deltakelse. Av samme grunn bør soknerådsvalgene
avholdes sammen med kommunevalgene.

Om Grunnlovens bestemmelser
Kirkelig fellesråd mener at Grl § 2 (eller tilsvarende) fortsatt skal ha nedfelt prinsippet om
religionsfrihet. I tillegg bør det kristne og humanistiske verdigrunnlaget nedfelles som
hovedprinsipp. Likeså må Grunnloven inneholde en bestemmelse om at Den norske kirke er
en evangelisk-luthersk kirke. For nærmere begrunnelse viser vi til ovenstående.

GRAVFERDSORDNINGEN
I små lokalsamfunn er gravplassen lokalisert til kirkegården og lagt i umiddelbar tilknytning
til kirken. I våre menigheter har vi ikke registrert noe ønske om at det skal finnes en
livssynsnøytral gravplass, men i større, mer pluralistiske samfunn, vil dette være naturlig.
Kirkelig fellesråd ønsker å selv ha ansvar for gravferdsordningen i kommunen.

OM EIENDOMSFORHOLDET TIL KIRKENE
Kirkelig fellesråd mener at kommunen bør eie alle kirkebygg som ikke er vernet eller fredet.
Kommunen bør ha det økonomiske ansvaret, og det er helt vesentlig at Staten yter
tilstrekkelig store økonomiske tilskudd til kommunene, slik at de er i stand til å ta dette
ansvaret.

Kirkelig fellesråd mener videre at det er helt vesentlig at Staten overtar det økonomiske
ansvaret for vernede og fredede kirker. Det er en helt uholdbar oppgave for den enkelte
kommune - både teknisk, praktisk og økonomisk - å for eksempel skulle være ansvarlig for
vedlikehold av stavkirkene, som er nasjonale skatter uten sidestykke i vårt land.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans: 2zt, fa (/
Type  høringsinstans

Q Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

n Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

Svar:
',bØ
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2. Den norske kirke som statskirke:

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

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

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om  trossamfunn
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

[] Valgordningene bør være  som i dag
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)

Q Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

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

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

M Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte  kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q 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
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