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Høringsuttalelse: NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke
Sem menighetsråd mener at Den norske kirke fortsatt skal være en åpen folkekirke og tilby
et inkluderende felleskap hvor det er rom for mangfold mht tradisjoner, kultur og teologi.
Kirken må være et sted der mennesker kan høre til i alle livets faser, i dagligliv og i høytider.
Vi ønsker at kirken fortsatt skal være en viktig formidler av kultur og tradisjon i vårt land
Den lokale menigheten er sentral i i kirken og er viktig for lokalsamfunnene. Den norske kirke
må være en landsdekkende kirke hvor alle har lik tilgang til kirkens tjenester og felleskap.
Fremtidig kirkeordning bør utvikle videre de demokratiske strukturene i kirken, sikre lokal
innflytelse og styrke kirkens selvstyre. Kirken må få forvalte egne verdier og synspunkter på
et fritt grunnlag innenfor de generelle rammer i samfunnet.
Det tette forholdet mellom stat og kirke har lang tradisjon i vårt land, og har tatt vare på det
kristne og humanistiske verdigrunnlaget. Flertallet i Sem menighetsråd mener imidlertid at
tiden er inne for en videreutvikling av forholdet mellom stat og kirke, ved at kirken får en mer
selvstendig rolle. Mindretallet ønsker en videreføring av statskirken vi har idag.
Vår høringsuttalelsefølger strukturenpå spørreskjemaet. Vi har tatt med stemmefordelingog
med tekst begrunnetvåre synspunkter.

1.Hvilke overodnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Det grunnleggende prinsippet om at det er tros- og livssynsfrihet i Norge er viktig. Alle trosog livssynssamfunn må oppleve likeverd, og staten bør utøve en aktiv og støttende tros- og
livsynspolitikk.
Norge er et land som bygger på kristne og humanistiske verdier, og vi ønsker en egen
livssynsparagraf i grunnloven som sikrer en videreføring av den kristne kulturarven som
samfunnet vårt bygger på.

2. Den norske kirke som statskirke
Spørreskjemaet er på dette punktet unyansert. Når vi ikke har krysset av på skjemaet på
dette punktet ligger det følgende synspunkter bak:
Vi ønsker at kirken fremdeles skal ha en tilknytning til staten, men vi mener at Den norske
kirke som statskirke i sin nåværende form, bør avvikles. Flertallet ønsker at nåværende
bestemmelser i grunnloven oppheves, og at Dnk sikres en særlig tilknytning til staten i en
egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Den norske kirke bør etableres som eget eget trossamfunn, og videreføring av kristne og
humanistiske verdier kan sikres gjennom en verdiparagraf i grunnloven. En lovforankret
folkekirke vil ivareta den individuelle tros- og livssynsfriheten i landet vårt.
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Kirkenbør gis større selvstyreved at kongeog regjeringikke lengerutgjørkirkensøverste
organ. Vi har tillittil at kirkemøtetog andre demokratiskvalgte organeri Dnk kan ivaretavåre
ønskerom en fortsattåpen, inkluderendeog landsdekkendefolkekirke.
Flertallet mener at statskirkeordningen er moden for revisjon, og at mer selvstendighet for
Den norske kirke vil være en riktig utvikling. I likhet med andre store organisasjoner bør
kirken få være "herre i eget hus", det vil kunne øke engsajementet i kirken. Dåpen må fortsatt
være eneste medlemskriterium.
Mindretallet mener at ønsket om en forsatt åpen og inkluderende kirke best ivaretas ved å
videreføre den nåværende statskirkeordningen.
Vi støtter derfor forslaget om en lovforankret folkekirke.
Avstemming: 8 medlemmer stemmer for
1 medlem stemmer mot
Mindretallet ønsker å beholde statskirken i sin nåværende form.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Flertallet mener at Grunnlovens nåværende regler om statskirkeordningen bør oppheves. En
ny kirkelov bør sikre Den norske kirke en særlig tilknytning til staten, og ivareta ønsket om en
fortsatt åpen og inkluderende folkekirke. Loven må ikke legge føringer for interne forhold i
kirken. Flertallet ønsker at det tas inn en ny verdiparagraf i grunnloven, se pkt.2.
Mindretallet ønsker fortsatt å ha en statskirke som er forankret i Grunnloven.
Det er viktig å understreke prinsippet om trosfrihet og likeverd for alle livssyns- og
trossamfunn i Norge.
Vi mener at Dnk bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Avstemming: 8 medlemmer stemmer for
1 medlem stemmer mot
Mindretallet ønsker forankring i Grunnloven.

4. Hvordan bør den norske kirke finansieres?
Det er viktig at Den norske kirke i også i framtida har en finansiering som gir den mulighet til
å være kirke over hele landet, for alle. Kirken er en viktig del av folks liv, og har en sentral
plass i samfunnet. Medlemmer av kirken skal i alle livets faser, i glede og sorg, ha tilgang til
kirkens tjenester. Offentlig finansiering, slik som idag, vil kunne sikre dette.
Vi støtter ikke tanken om medlemsavgift, fordi vi ønsker at kirken fortsatt skal være åpen, og
ha lav terskel. Dåpen bør være eneste grunnlag for medlemsskap, ikke økonomi. Offentlig
finansiering av Den norske kirke kan sidestilles med offentlig finansiering av andre viktige
fellesoppgaver i samfunnet. Hvis kirkeordningen endres til en lovforankret folkekirke, hvor
Den norske kirke blir et eget trossamfunn, ønsker vi at staten fortsatt skal finasiere den
nasjonale kirken.
Vi mener at Dnk bør finansieres ved offentlig finansiering uten medlemsavgift.
Avstemming: 7 medlemmer stemmer for
1 medlem ømsker støtte fra det offentlige med noe medlemsavgift
1 medlem : Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Hvis statskirkeordningen avvikles vil kirkelige organer få større myndighet. Det vil gi
muligheter til å videreutvikle demokratiet i kirken, og øke medlemmenes mulighet til
innflytelse. Det kan gi større engasjement og deltagelse.
Valgdeltagelsen ved menighetsråd er lav og det bør vurderes tiltak for å øke
valgdeltakelsen. Muligheten for direkte valg til bispedømmeråd og/eller kirkemøte bør
drøftes.
Når det gjelder sammensetning og valg av kirken sine øvrige styrende organer, mener vi
det er vikitg at grunnplanet, representert ved vanlige kirkemedlemmer, må ha en stor og
bred representasjon. Dette for å sikre engasjement og tilhørighet til folkekirken.
Vi mener valgordningen bør være som idag, men at det gjøres tiltak for å øke
valgdeltakelsen.
Avstemming: Enstemmig.

6. Dersom statskirkeordningen oppheves, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven til prinsippet om religionsfrihet?
Vi mener det er viktig at vi har en verdiparagraf i Grunnloven som sikrer videreføring av det
kristne og humanistiske verdigrunnlaget vi har, og bygge på de almene prinsippene i
statsforfatningen.
Vi ønsker at verdiparagrafen skal inneholde:
- Noe om det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
- Noe om de politiske prinsippene som statsforfatningen bygger på slik som
demokrati, rettstaten og mennesrettighetene
- At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Avstemming: Enstemmig.

7. Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen?
Vi mener at kirkelig fellesråd har stor lokalkunnskap, og innehar verdifull kompetanse på
området. Vår erfaring er at dette blir forvaltet tilfredsstillende med en slik ordning idag.
Hensynet til at alle skal gravlegges med verdighet og respekt for sitt livssyn kan ivaretas ved
at det legges til rette med egne gravplasser, der det er behov for det. Vi har tillit til at kirkens
ansatte møter alle mennesker med respekt i disse tilfellene.
Vi mener at den lokale kirke (menighetsråd og kirkelig fellesråd) bør ha ansvaret for
gravferdsforvaltn ingen.
Avstemming: Enstemmig.
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8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Lokalbefolkningen har et eierforhold til sin kirke og har gjennom årene bidratt vesentlig med
dugnad og gaver. Kirkebygget er et vikitg og samlende symbol for stedets befolkning. Den
lokale menighet er den som best kjenner behovene for vedlikehold og oppjustering. Det er
derfor ønskelig at den lokale kirke forsatt skal eie kirkebyggende.
Vi ønsker at det skal etableres en sæskilt finasieringsordning for fredede og verneverdige
kirkebygg. Vår hovedkirke, Sem kirke, er en middelalderkirke og det er et stort økonomisk
ansvar å holde denne vedlike. Ellers bør kommunen ha det økonomiske ansvaret for
kirkebyggene.
Vi mener at den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og at kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret.
Avstemming: Enstemmig.

Høringsuttalsener vedtatti møte i Sem menighetsråd07.11.06
9 stemmeberettigedevar til stede.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Sem menighetsråd , Tunsberg
Type høringsinstans
[] Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop

0 Tros- eller livssynssamfunnutenforDen norskekirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
0 Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar: Se vedlegg.

2. Den norske kirke som statskirke : SE VEDLEGG.
[] Bør fortsette
Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
[]
X
0
LI

Grunnloven
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
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

o

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
SE VEDLEGG

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
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

SE VEDLEGG

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

n Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
n Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

