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HØRING - NOU 2006: STATEN OG DEN NORSKE KIRKE.
Vi viser til Høringsbrev av 24.04.06 og oversender med dette høringsuttalelse fra
Nordstrand menighetsråd, vedtatt i møte 02.11.06. Vi takker for anledningen til å uttale
oss i en sak av stor betydning for både kirke og folk. Som det fremgår av vår uttalelse er
menighetsrådet delt i synet på flere av spørsmålene. Det aktuelle stemmetallet til hvert
spørsmål er anført på det vedlagte spørreskjemaet.
1. Hvilke overordnede

prinsipper

bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Vi ønsker å vektlegge:
frihet og likebehandling av tros- og livssyn.
en aktiv politikk fra statens side i religionspolitikken, slik at Den
norske kirke fortsatt kan være en landsdekkende folkekirke som i dag,
at den fortsatt skal være en tydelig aktør i samfunnet, og at den sikres
gode arbeidsvilkår.
At Den norske kirke sikres selvbestemmelse i alle spørsmål, som
utnevnelse av biskoper, kirkens ordninger, og forvaltning av økonomi.
2. Den norske kirke som statskirke.
Vi opplever det vanskelig at avkryssingsmulighetene til dette spørsmålet ikke samsvarer
med de alternativene som NOU inviterer oss til å ta stilling til. Som spørreskjemaet viser
er Nordstrand MR delt i synet på dette spørsmålet. Et klart flertall ønsker likevel å avvikle
nåværende statskirkeordning, samtidig som svarene på foregående og neste spørsmål
indikerer at et klart flertall ønsker en fortsatt lovregulert kirke i Norge, dog med en annen
basis enn den nåværende ordning.
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Her viser avstemningen at et flertall ønsker at Den norske kirke skal være forankret i en
egen kirkelov vedtatt av Stortinget, samtidig som vi ønsker at det må vurderes videre om
en slik kirke på en eller annen måte skal være forankret i Grunnloven. Dette kan evt. også
skje i form av en verdiparagraf (jfr spm 6)
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Også her er Nordstrand menighetsråd delt. Flertallet ønsker finansiering med støtte fra det
offentlige og med noe medlemsavgift. Tilhengerne av fortsatt statskirke ønsker offentlig
finansiering uten medlemsavgift. Det er også noen som etterlyser en utredning av såkalt
livssynsavgift, dvs. lik avgift for alle borgere, og at beløpet enten går til trossamfunnet
man er medlem av, eller til et sosialt formål Staten bestemmer for dem som ikke er
medlem av noe tros- eller livssynssamfunn.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Her vil vi først anføre at dette spørsmålet ikke har direkte med synet på statskirkeordning
å gjøre. Uavhengig av hva man mener om kirkeordningen vil det etter vår mening være
nødvendig å arbeide kontinuerlig for å styrke engasjementet blant medlemmene for Den
norske kirkes, når det gjelder organer og råd.
Nordstrand MR er delt i synet på hva slags ordninger man da ønsker. Et knapt flertall
ønsker å beholde dagens valgordninger, mens mindretallet vil øke bruken av dirkete valg
til besluttende organer.
6. Dersom statskirkeordningen avvikles , hva bør i så fall stå i prgrf 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prisnippet om religionsfrihet?
Her er vi enige: Nordstrand MR ønsker at Grunnloven skal understreke det kristne og
humnistiske verdigrunnlaget.
7. Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen?
Et flertall ønsker at kommunen skal ha ansvaret, mindretallet ønsker at fellesrådet skal ha

det.
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Et klart flertall mener at dagens ordning bør opprettholdes: Den lokale kirke bør eie
kirkebyggene og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

Dermed håper vi å ha bidratt konstruktivt til en prosess som kan bidra til at visjonen for
kirkens eget stat-kirkeutvalg blir en realitet: Samme kirke - ny ordning.

Med vennlig hilsen , for Nordstrand menighetsråd

Roar Bredvei, leder (sign)

Sven Holmsen! sokneprest

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Nordstrand menighetsråd
Type høringsinstans
Kommune
X 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 bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar: Se høringsnotat

2. Den norske kirke som statskirke:
X Bør fortsette
X Bør avvikles
X Vet ikke / ønsker ikke å svare

2 stemmer
8 stemmer
1 stemme

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
X Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

6 stemmer
8 stemmer
1 stemme

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

X
X
X
X

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Egen livssynsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5 stemmer
3 stemmer
2 stemmer
1 stemme

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag

6 stemmer

X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
X Vet ikke / ønsker ikke å svare

4 stemmer
1 stemme

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)
Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
11 stemmer
Det humanistiske verdigrunnlaget
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)
X Kommunen
X Vet ikke / ønsker ikke å svare

3 stemmer
7 stemmer
1 stemme

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
I stemme
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
10 stemmer
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

