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DEN NORSKE KIRKE
Hobøl og Tomter menighetsråd
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Høringsuttalelse Stat-Kirke
Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Hobøl og Tomter menighetsråd, Vestre
Borgesyssel prosti, Borg bispedømme.
Uttalelsen er vedtatt med 5 stemmer. Det var en stemme for dagens statskirkeordning
og en stemme for fri folkekirke. Det er ikke laget egne høringsuttalelser for disse
alternativene.
Tomter, 15.10.06
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Tove Opsahl Halset
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1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Den norske kirke er først og fremst et trossamfunn. Den har sitt fundament i skriften
og bekjennelsen. Kirkemøtet har i sin uttalelse "Identitet og oppdrag" sagt at kirken
ønsker å være en " bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke". Hobøl
og Tomter menighetsråd støtter dette. Vi tror at relasjonen mellom kirken og folket er
viktigere enn relasjonen mellom staten og kirken. Kirken er avhengig av tilliten i
folket og den tiliten kan bare kirken selv opprettholde og bygge. Det er lokalt i
soknene at denne tillit i stor grad bygges i møte med medlemmene i gudstjenester,
sorg og glede. Ved markeringer av folks merkedager og deltakelse med ord om håpets
Gud i livets forskjellige situasjoner. Der opplever folk i dag at de møtes av kirken med
den tro og det liv de har. Vi tror at dette er del av kirken som trossamfunn og ikke
statskirke.
Den norske kirke og andre tros og livssynssamfunn har vært og er viktige for
samfunnet. Hobøl og Tomter menighetsråd mener derfor at også for samfunnets del vi
en fortsatt aktivt støttende tros- og livssynspolitikk være viktig. Dette vil også kunne
sikre en landsdekkende kirke med tjeneste for folket der de bor når de trenger det.

2. Den norske kirke som statskirke
Ut fra det ovennevnte mener vi at statskirken i sin nåværende form bør avvikles. Vi
støtter Gjønnesutvalgets flertall om en lovforankret folkekirke.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Vi mener det beste bør være i en egen lov vedtatt av Stortinget. Om det i tillegg må
lovhjemles i Grunnloven er utenfor vårt kompetansefelt.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Ut fra de vi har sagt i punkt 1 mener vi at det fortsatt i hovedsak bør være en offentlig
finansiering . Om den bør være statlig eller kommunal er i dag vanskelig å ta stilling
til. Vi synes også problemstillingen er for lite utredet til å ta stilling til om det i tillegg
bør vær en medlemsavgift.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Hobøl og Tomter menighetsråd mener at de demokratiske ordningene som i dag er i
kirken i stor grad er tilfredsstillende. Det er en stadig utfordring i å få økt oppslutning
ved valgene, og det bør arbeides videre med dette. Vi tror at økt direkte valg til for
eksempel Kirkemøte vil svekke det lokale demokrati og vil skape større avstand
mellom de forskjellig beslutningsledd i kirken.

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?
Vi mener det er viktig at staten har et aktivt forhold til tro- og livssyn og er seg bevisst
den historiske tradisjon vi står i. ca 84 % av befolkningen er medlemmer av Dnk og
om en tar med medlemmer i også andre kristne trossamfunn er medlemstallet godt
over 90 %. Vi mener derfor at Grunnloven fortsatt bør ha en verdiparagraf og støtter
en paragraf med " Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget".

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Det har vist seg at Dnk har forvaltet den ordningen vi har i dag på en god måte. Vi ser
ikke nødvendigheten av at en skal endre på det. Det er ingen ting som tyder på at
forvaltningen blir bedre om kommunen har ansvaret. Erfaringen i dag tyder på at
kirken strekker seg langt for å drifte dette på en skikkelig måte også der bevilgningen
er meget sparsommelige.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Kirkebyggene har alltid vært soknets eiendom. Vi ser ingen grunn til at det skal gjøres
noe endring her. Ut fra vårt syn under punkt 4 om finansiering er det vankelig å svare
på om kommunene skal ha det økonomiske ansvaret. Vi mener at også drift av kirken
hører inn under det som bør ha offentlig finansiering.

