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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
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Larvik Prosti

Tunsbergbispedømme
Hedrum menighetsråd har avgitt sine svar på spørsmålene angående Staten og Den norske kirke i
Menighetsrådsmøte 21.11.06
Det var 5 stemmeberettige tilstede i møtet.

Type høringsinstans
0

Kommune

® Menighetsråd/kirkeligfellesråd/bispedømmeråd
0
(

0

Prost/biskop
Tros - eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

0

Annen privat instans

0 Annen offentlig instans

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

livssynspolitikken?
Det er grunnleggende at det er tros - og livssynsfrihet i Norge.
Staten bør derfor føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk som ikke er diskriminerende.
Den evangelisk lutherske lære skal fortsatt være Den norske kirkes læregrunnlag

Kommentarer:
•
At det utøves en aktiv og støttende tros - og livssynspolitikk gir et konstitusjonelt vern for alle tros
- og livssynssamfunn, slik flertallet i Gjønnesutvalget uttaler.
•

Frihet til å velge og å utøve sin tro eller livssyn uti fra menneskerettighetenes

grunnleggende

prinsipper må ivaretas.
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2. Den norske kirke som statskirke:
Hedrum menighetsråd er delt i synet på om Den norske kirke bør fortsette eller avvikles.
Menighetsrådet er imidlertid enig om viktige forutsetninger for hvordan kirken bør utvikles og styres videre,
enten det er en videreutvikling av statskirken, eller som en lovforankret Folkekirke.
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.
•

Der er viktig at en framtidig relasjon mellom staten og Den norske kirke legger til rette for at
utviklingen med å styrke Den norske kirkes selvstendighet som trossamfunn skal kunne fortsette,
samtidig som dens identitet som landsdekkende folkekirke ivaretas, og også som kirke for norske i

utlandet.
•

Det må være en demokratisk styringsprosess

•

Den norske kirke skal fortsatt være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke,

•
•

bygget på den evangelisk lutherske lære.
Kirken må organiseres slik at den favner alle som ønsker det
Den norske kirke må sikres selvstendighet i tros - og lærespørsmål, og selv få utnevne sine ledere.

•

Den norske kirke må som majoritetskirke ikke krenke andres tros - og livssynsfrihet.

AvstemminE•
Bør fortsette : 2 stemmer
Bør avvikles : 3 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Avstemmin g '

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

Flertallet mener at tiden er moden for endring av Grunnlovens §2, men ut i fra landets kristne og kulturelle
tradisjon er det fremdeles viktig å sette den norske kirke i en spesiell stilling.
En egen kirkelov bør være en kortfattet lov som ikke griper inn i kirkens interne forhold. Det er viktig at loven

bekrefter Den norske kirkes og de enkelte sokns rettslige status.
Mindretallet ser det også som viktig at Den norske kirke videreutvikles kirkelige organer som overtar kirkestyret.

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
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Avstemming:

Enstemmig : Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Kommentarer
•

•
•

•

Den norske kirke må også i fremtiden være sikret en fmansiering som gjør det mulig å være en
landsdekkende folkekirke. Dette kan fortrinnsvis ordnes med en livssynsavgift som likestiller alle
tros- og livssynssamfunn.
Medlemsavgift er med vår historie ikke forenlig med ønsket om at kirken skal være åpen og
inkluderende for alle som ønsker å være medlem
En fremtidig rammelov bør også inneha bestemmelser som sikrer tilstrekkelig grad av offentlig
finansiering slik at det ivaretar kirkens rolle i samfunnet og gjør det mulig å være en stabil og
sikker arbeidsplass.
Eneste kriterium for medlemskap skal være dåpen

5. Hvordanbør valgordningeneog demokratietvære dersom
statskirkeordningen avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag

0

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

El Vet ikke / ønsker ikke å svare

Avstemming:
Enstemmig : Valgordningen

bør være som i dag

Kommentar:
•

Dagens ordning ivaretar prinsippet om at menigheten er grunnenheten i Den norske kirke

•

Det bør iverksettes tiltak for å øke oppslutningen om menighetsrådsvalg f. eks. ved å knytte valget
opp mot kommune/fylkestingvalg,

slik det ble gjort ved sist valg i Larvik

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2

(eller i en annen paragraf)i Grunnloveni tillegg til prinsippetom
religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

0
0

Ingen tillegg

De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget

® AtDennorske
kirke
erenevangelisk
-lutherskkirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Avstemming.
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

: 5 stemmer

At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke : 4 stemmer

7. Hvem bør ha ansvaretfor gravferdsforvaltningen?
[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Avstemming:
Enstemmig : Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsordningen
Kommentarer:
•

Et kommunalt ansvar for gravferdsordningen frigjør kirken til å prioritere det som er
primæroppgavene.
Gravferd bør i vårt flerkulturelle samfunn være et offentlig og ikke spesielt kirkelig ansvar.

•

8. Hvem bør eie og forvaltekirkebyggene?
[ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
f

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

Avstemming:
Enstemmig : Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret

Kommentarer :
•
•

Det økonomiske grunnlaget kan bl. a legges ved en livssynsavgift
Det bør være særskilte ordninger med offentlige tildelinger for fredete og verneverdige bygg.

Larvik 21 11 06
For Hedrum Menighetsråd
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