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Oslo Domkirke
Karl Johans gate 11, 0154 Oslo Tlf 23 31 46 00/ Faks 23 31 46 16

Kultur- og Kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030
0030 Oslo

HØRINGSSVAR

29.11.06

- STATEN OG DEN NORSKE KIRKEN

Det vises til departementets brev av 24.04.06. Oslo Domkirkes menighetsråd behandlet
høringssaken på møte 29.11.06.
Vedlagt følger Oslo Domkirkes menighetsråd sin høringsuttalelse.
Menighetsrådet har følgende tillegg til spørsmål 2, "Den norske kirke som statskirke":
"Når vi mener at den bor fortsette er dette begrunnet i at det er en rekkeforhold som bør
utredes og avklares før et eventuelt skille bor finne sted".

På vegne av Oslo Domkirkes menighetsråd

Cecilie ÅbYadlni
Domkirkeforvalter

Vedlegg: Høringsuttalelse

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Oslo Domkirkes Menighetsråd
Type høringsinstans
0 Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
0 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:
Vi ønsker en statskirke som er åpen, inkluderende og allmenn med et lavterskeltilbud. Vi vil
ha en folkekirke som ivaretar tradisjon, tilhørighet og trygghet.
Vi ser for oss at det er behov for en større demokratisering i Kirken, samt en planlagt
forberedelse på å skulle skille Kirke og Stat på et senere tidspunkt.

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
Bør avvikles
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / 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
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
0

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
0 Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle kommentarer:
Det bør søkes om økt demokratisering i de kirkelige prosesser, samt at det enkelte medlem i
større grad far mer direkte innflytelse, f. eks på direkte valg av proster og biskop.
Vi mener at vi bør øke bruk av direkte valg, herunder også valg til bispedømmeråd.

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

® Detkristne
oghumanistiske
verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
Vi ønsker at den Norske Kirke skal være en åpen, inkluderende folkekirke.
I Grunnlovens §2. 2.ledd ønsker vi siste setning strøket.

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentar:
For øvrig mener Oslo Domkirkes Menighetsråd at spørsmålene ikke er formulert på en nøytral
måte, men er positivt ladet til fordel for et skille mellom Kirke og Stat.

