
Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Nanset menighetsråd

Larvik Prosti

Tunsberg bispedømme

Nanset menighetsråd har avgitt sine svar på spørsmålene angående Staten og Den norske kirke i
Menighetsrådsmøte 21.11.06

Det var 7 stemmeberettige tilstede i møtet.

Type høringsinstans
0 Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Fl Prost/biskop

0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans

Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Tros- og livssynsmessige uttrykk har en naturlig plass i samfunnets liv og viktige samfunnsbyggende funksjoner
og fellesgoder i og for samfunnet. Det samfunnet legger til rette for at tros- og livssynssamfunnene får gode
rammebetingelser, slik at de sikres reell frihet til å utøve sin religion og sitt livssyn.
Den statlige tros- og livssynspolitikken har i dag tre forutsetninger: prinsippet om tros- og
livssynsfrihet, statskirkeordningen og prinsippet om ikke-diskriminering. På dette
grunnlaget fører staten en aktiv støttende tros- og livssynsspolitikk. Ved en endring av
kirkens relasjon til staten, vil prinsippet om tros- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering ligge fast. Staten bør
fortsatt ha en aktiv støttende religionspolitikk som sikrer positiv
tros- og livssynsfrihet. Et prinsipp om dette kan med fordel nedfelles i Grunnloven.

2. Den norske kirke som statskirke:
Nanset menighetsråd er delt i synet på om Den norske kirke bør fortsette eller avvikles.

Følgende punkter er viktig for videre utvikling av Den norske kirke og gjelder som kommentar både for
mindretallet som ønsker at Den norske kirke fortsetter som statskirke og for flertallet som ønsker avvikling.
Det direkte statlige kirkestyret avvikles, og de grunnlovsbestemmelser som hjemler dagens statskirkeordning
oppheves. Retten til å utnevne biskoper og proster, og annen myndighet som i dag ligger til det kongelige
kirkestyret, overføres som en konsekvens av dette til kirkelige organer. Den norske kirke blir et eget rettssubjekt
som ved sine valgte organer selv fastsetter sin Kirkeordning. Ingen bestemmelser i det særlige lovgrunnlaget for
Den norske kirke må komme i konflikt med innholdet i denne Kirkeordningen.

Avstemming:



Bør fortsette :  2 stemmer
Bør avvikles: 4 stemmer
Vet ikke /  ønsker ikke å svare :  1 stemme

3. l hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Avstemming:

Grunnloven  :  3 stemmer
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  :  4 stemmer
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[] Gjennom medlemsavgift
n Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
n Vet ikke / ønsker ikke å svare

Avstemmin g :

Enstemmig :  Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Kommentarer
Nanset MR mener: Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering.
Dersom kirken helt eller delvis finansieres gjennom medlemsavgift, vil prinsippet om at bare dåp kvalifiserer til
medlemskap være brutt. Nanset MR er bekymret for at dette vil svekke folkekirken i Norge. Det kan også
innebære at frikirkesamfunn og andre livssyn helt eller delvis får avkortet sin statsstøtte. Det kan lett oppstå store
forskjeller mellom resurssterke og resurssvake menigheter og kan føre til et redusert kirkelig tilbud i deler av
Norge.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

® Valgordningene bør være som i dag
[] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

Avstemming:

Valgordning  som i dag: 5 stemmer
Vet ikke /  ønsker ikke svare :  2 stemmer

6. Dersom statskirkeordningen avvikles,  hva bør i  så  fall stå i § 2
(eller i en annen paragra fl  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om
religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)



[] Ingen tillegg

r3 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati ,  rettstaten og
menneskerettighetene

® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

0 Det  humanistiske verdigrunnlaget
At Den  norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Avstemming:

Enstemmig: Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Kommentar:
I en verdiparagraf i Grunnloven som erstatter nåværende §2 bør det stå: ,
Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens Værdigrundlag
Nåværende § 16 erstattes med følgende:
Det paahviler Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rettefor at Den
norske Kirke og andre Tros- og livssynssamfund gives Adgang til at udøve deres
Virksomhed i Henhold til deres Egenart.
I tillegg bør det være en henvisning til en egen lov om Den norske kirke der det kan hete:
Nærmere Bestemmelser om Den norske kirkes Ordning fastsettes ved Lov.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Kommunen

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Avstemming:

Valgordning som i dag: 5 stemmer
Vet ikke/  ønsker ikke svare :  2 stemmer

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® 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

Avstemming:

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  men kommunen bør ha det økonomiske ansvaret :  5 stemmer
Vet ikke /  ønsker ikke svare :  2 stemmer

Kommentarer :

Nanset MR  mener :  Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret.
I henhold til den lutherske tradisjon har menighetene et sterkt selvstyre og ansvar for å konstituere den lokale
kirken.  Historisk er det lokalbefolkningen i hvert enkelt sokn som har bidratt til reisningen av kirkebygg.
Kirkebyggene  er mange steder  produkt  av stor lokal dugnadsinnsats ,  innsamlinger og gaver fra private. Dette er
også ett  uttrykk for  at kirkebyggene fortsatt er en viktig identitetsmarkør lokalt,  og er ofte stedets eneste
monumentalbygg.



Larvik 28 11 06

For Nanset Menighetsråd

Hilde Berit Wirgenes, leder

Britt Mari Omstand Zakariassen, sogneleder


