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HØRINGSUTTALELSE
NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE.
Sagene menighetsråd, Oslo bispedømme.
Menighetsrådet behandlet høringen i sitt møte 9. oktober i år.
Ad overordnede prinsipper:
Den norske kirke er en folkekirke med bred oppslutning og som sådan bærer og formidler av
landets og folkets tusenårige kulturarv. Uansett hvilken fremtidig ordning som vil bli besluttet, er
det avgjørende å bevare kontinuiteten. Folk må kjenne kirken igjen som sin, og den må være
landsdekkende. Dåpen må fortsatt være eneste kriterium for medlemskap.
Menighetsrådet støtter enstemmig Gjønnesutvalgets modell 2: en lovforankret folkekirke. I denne
modellen ser vi den historisk forankrede folkekirken ivaretatt, samtidig som sammenblandingen
mellom politiske og religiøse organer opphører. En konfesjonelt bundet stat er ikke lenger forsvarlig
i et flerreligiøst samfunn som Norge med tiden har blitt.
Den norske kirkes særstilling som majoritetskirke bør i stedet komme til uttrykk gjennom en egen
lov som gjennom sine rammer sikrer en videreføring av samfunnets felles verdigrunnlag. Denne
loven må sikre religionsfrihet og hindre religiøs diskriminering, samtidig som den skal avspeile
landets plassering i en kristen-humanistisk historie.
Ad finansiering:
I spørsmålet om finansiering støtter
fra det offentlige. Vi vil understreke
forsvarlig økonomi. Skal kvaliteten
fremtidens kirke enn hva tilfellet er
Ad valgordninger

vi forslaget om obligatorisk livssynsavgift kombinert med støtte
sammenhengen mellom en bredt forankret folkekirke og en
opprettholdes, må det etter vår mening investeres mer i
i dag.

og demokrati:

Vi ønsker oss langt større valgdeltakelse ved kirkelige valg, men ser ikke noe prinsipielt tvilsomt i
dagens valgordninger. At sentrale organ velges av de folkevalgte på grunnplanet svarer til
alminnelig ordning i det politiske liv. Vi har lite tro på at et demokratisk underskudd kan kommes
til livs gjennom direktevalg. Det må i stedet investeres mer i valgprosessene.
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Ad gravferdsforvaltningen:
Av hensyn til samfunnets flerreligiøse sammensetning er det en nødvendighet at kommunen, som
prinsipielt må være livsnøytral, tar ansvaret for kirkegårdene og gravferdsforvaltningen.

Tove Marit Hasle
menighetsforvalter

Jan Erik Gabrielsen (sign.)
Menighetsrådsleder
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Oslo, Sagene menighetsråd 09.10.2006
Type høringsinstans
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Kommune
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 bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
1. Lovverket må sikre en likeverdig behandling av ulike tros- og livssynsgrupper, slik at
minoriteter ikke diskrimineres i vårt samfunn.
2. Den kristne kulturarven og kristne verdier har historisk sett vært viktige faktorer i
dannelsen av det norske samfunn og vår nasjonale identitet. Dette verdigrunnlag bør
videreføres og være en basis for lovverket i vårt samfunn/staten også i dag.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
® Bør avvikles
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
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift - Vi ønsker obligatorisk livssynsavgift uansett
religiøs tilhørighet.
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
M 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 bor 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
®
Q
[]
Q

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

® Denlokale
kirkebøreiekirkebyggene
oghadetøkonomiske
ansvaret
fl Denlokale
kirkebøreiekirkebyggene,
ogkommunen
børhadetøkonomiske
ansvaret
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

