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DEN NORSKE KIRKE
UV

Ringsaker kirkelige fellesråd
Kirkevergen

Norges offentlige utredninger 2006 : 2
Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse fra Ringsaker kirkelige
fellesråd , vedtatt i møte den 23.11.06 , sak nr. 36106
Uttalelsen bygger på de spørsmål som er sendt ut fra departementet.

1 Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Ringsaker kirkelige fellesråd mener at Staten skal føre en aktiv og støttende tros- og
livssynspolitikk. Vi mener at Den norske kirke skal stille likt med andre trossamfunn og bl.a.
kunne velge sine øverste ledere sjøl. Grunnloven må endres slik at den legger til rette for et
skille mellom kirke og stat.
Vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Mindretallet stemmeror
statskirkeordning med en del reformer.

en fortsatt grunnlovsfestet

2. Den norske kirke som statskirke?
Vi mener at statskirkeordningen bør avvikles. Vi støtter flertallet i Gjønnesutvalget om en ny
lovforankret folkekirke finansiert av staten.
Vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Mindretallet stemmer for en fortsatt grunnlovsfestet
statskirkeordning med en del reformer.

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Den norske kirke bør være en folkekirke forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Dette vil gi Den norske kirke en særlig status i forhold til andre tros- og livssynsamfunn, noe
som er en konsekvens av en tusenårig kulturarv.
Vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Mindretallet stemmer for en fortsatt grunnlovsfestet
statskirkeordningz.
4 Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Vi mener Den norske kirke bør finansieres av det offentlige, og med noe medlemsavgift. Vi
mener at både stat og kommune bør pålegges et finansielt ansvar. Vi går inn for en endring av
ansvaret mellom stat og kommune slik at staten får et større ansvar.
Vedtatt med 8 mot I stemme. Mindretallet ønsker ikke medlemsavgift, men offentlig
finansiering suplert med en livssynsavgift.
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5. Hvordan bør valgordningene være dersom statskirkeordningen avvikles?
Det bør være fire kirkelige forvaltningsnivåer.
• Menighetsråd velges ved direkte valg og opprettholder oppgaver/ansvar som i dag
tilsvarende kirkelovens § 9.
Fellesråd/Prostiråd velges ved direkte valg og opptrer på vegne av soknene med
ansvar for økonomiske og administrative oppgaver, herunder arbeidsgiveransvar for
alle kirkelige ansatte, også prestene.
Bispedømmerådet velges av og blant medlemmene i Fellesråd/Prostirådene.
Kirkemøtet velges av og blant medlemmene i bispedømmerådene. Biskopene er
selvskrevne medlemmer av kirkemøtet.
Vedtatt med 8 mot 1 stemme. Mindretallet ønsker ikke direkte valg til ellesråd/prostiråd, og
mener at dette råd ikke skal ha arbeidsgiveransvar for prestene.

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 prinsippet om religionsfrihet er svært viktig. Samtidig må vi huske på at Norge har
en tusen år lang kulturarv som er tett forbundet med kristne verdier. Derfor mener vi det også
er naturlig å få med henvisning til det "kristne og humanistiske verdigrunnlaget" i
lovparagrafen uten at det skal virke ekskluderende for andre religioner.
Enstemmig vedtatt.

7. Hvem skal ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Prinsippielt mener vi det er feil at et trossamfunn skal være gravferdsforvalter. Derfor mener
vi at kommunen bør være gravferdsmyndighet. Tradisjonelt ligger kirkegården (gravlunden) i
tilknytning til en kirke og dette blir sett på som en enhet. Kirkegårdsforvaltningen er i dag
ivaretatt av fellesrådene (med et par unntak) og denne ordningen fungerer bra. Derfor bør det
være mulig å etablere lokale overgangsordninger dersom kommunen skal ta over ansvaret.
Enstemmig vedtatt.

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Soknene skal fortsatt være eier av kirkebyggene. Fellesråd/Prostiråd forvalter byggene på
vegne av soknene. Kommunene bør ha det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av
kirkene, bortsett fra de fredede bygg som staten bør ha ansvaret for.
Enstemmig vedtatt.
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