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Vi viser til brev datert 24.04.06  angående høringsuttalelse til Gjønnes -utvalgets
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Høringen ble behandlet  i Ringerike kirkelige fellesråd den 22. november 2006,
sak 60/2006.
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Sak FR-60/2006 :Utredning Kirke /Stat .  Vedtatt høringsuttalelse.

Ringerike kirkelige fellesråd avgir følgende høringsuttalelse  til NOU 2006: 2 : Staten og den
norske kirke:

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

Ved endring i dagens kirkeordning er det et overordnet mål at Den norske kirkes
muligheter for å være en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred
oppslutning og en demokratisk forankring styrkes. Det er viktig med en landsdekkende
folkekirke som har lokal tilstedeværelse i hele landet. Den åpne, inkluderende og
brede folkekirken med så vel lavterskeltilbud som mer smale tiltak, er en viktig del av
vårt verdigrunnlag som kulturnasjon. Dagens todelte virksomhet bør på sikt utvikles til
et helhetlig ansvar, herunder arbeidsgiveransvaret, for kirkens samlede virksomhet
tillagt kirkelig valgte styringsorganer. Kfr også KA's høringsnotat.

Det må være full religionsfrihet i landet.

Det er ønskelig med et aktivt offentlig  engasjement  også i livssynspolitikken. Kirken
utgjør en viktig del av kulturlivet, og det forventes et aktivt statlig engasjement for å ta
vare på landets kristne kulturarv. Staten må derfor ha ansvaret for at våre fredete og
verneverdige kirker ivaretas og vedlikeholdes på en god måte.

2. Den norske kirke  som statskirke:

Den norske kirke bør fortsette som statskirke. Her er så vel Gjønnesutvalgets modell 1
og 2 samt "KA-modellen" juridisk definert som fortsatt statskirke.

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

Flertallet mener at Den norske  kirke  fortsatt bør være forankret i Grunnloven. Det
begrunnes med at Den norske  kirke nyter  godt av høy status som samlingspunkt og
som kulturinstitusjon og -bygger .  En støtter seg videre  til KA' s anførsel om at
Departementet mener at langt fra alle muligheter er utnyttet innenfor dagens system.
At relasjonene over tid vil endres, og at avklaringer på mange av Gjønnesutvalgets
ubesvarte spørsmål trolig  vil bidra til  at forankringen senere vil endres, er man
innforstått med. Det  ble foretatt  avstemming over valgmulighetene i høringen med
følgende resultat:

9 stemmer for grunnlovsforankret kirke
2 stemmer for lovforankret kirke og
1 stemme på  vet ikke.

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

Den norske kirke bør ha fortsatt offentlig finansiering uten medlemsavgift. Dette er i
tråd med innarbeidete tradisjoner, og ivaretar likebehandlingen av forskjellige
trossamfunn. Det vil også styrke tilhørighetsfølelsen og likhetsprinsippet som er en
viktig grunnstein i folkekirken. Medlemsavgiften som modell 2 foreslår, er ikke
ønskelig.



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

Hvis statskirkeordningen avvikles, må kirken selv bestemme dette. Dersom
statskirkeordningen fortsetter, må valgordningen med gjennomgående valg være som i
dag. Det må likevel være mulig med forskjellige forsøk for å prøve ut alternative
ordninger i mindre skala.

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?

Under de gitte forutsetningene bør de politiske prinsipper som statsforfatningen
bygger på; så som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene være med, sammen
med det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. Dette vil gi en verdiforankring i
tråd med et vel etablert verdigrunnlag i landet vårt.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) bør fortsatt ha ansvaret.
Gravferdsforvaltningen er av de ordninger det er færrest klager på, og det gir mulighet
for en rasjonell utnyttelse av arbeidskraften. En ønsker seg ikke tilbake til ordningen
med flere arbeidsgivere for arbeidsstokken. Dagens ordning er ikke ekskluderende,
men det er selvsagt en fortsatt utfordring å møte nye ønsker og krav etter som
befolkningsgrunnlaget endres med nye minoritetsgrupper med egne behov.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.
Dette er en innarbeidet ordning, som bygger opp under lokalbefolkningens eierfølelse
til sin kirke. Dette gir seg utslag i både dugnadsinnsats og gaver/støtte. Det holder også
forståelsen for hverandres oppgave til lokalsamfunnets beste levende, såvel hos
kommunepolitikere som hos kirkepolitikere.

Når det gjelder stavkirker, middelalderkirker og listeførte kirker, må Staten ta et større
ansvar for å finansiere vedlikeholdet enn i dag.

Overnstående ble enstemmig vedtatt som oversendelse av Ringerike kirkelige fellesråd som
høringssvar.

3512 Hønefoss, den 22.11.2006:

Nils Skjørvold,
fellesrådsleder


