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STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd har behandlet forholdet mellom staten og Den norske kirke på
sine møter 19. oktober og 30. november 2006.
Ved avstemmingen på spørreskjemaet var det 6 stemmeberettigede til stede.
Høringsuttalelse med spørreskjema og kommentarer er vedlagt.
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Staten og Den norske  kirke -  Spørsmål til
høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Asker kirkelige fellesråd

Type  høringsinstans

x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

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

Svar:
Asker kirkelige fellesråd mener at det viktigste overordnede
prinsipp bør være at religion er en samfunnssak .  Religion og livssyn
må oppvurderes som grunnlagsforståelse for samfunnets lover og
henspille på vår lange historie og kristne arv. Det skal være naturlig
og positivt at norske borgere engasjerer seg i religion og livssyn og
står tilsluttet religion -  og livssynsorganisasjoner .  Trosfriheten betyr
ikke at en skal premiere dem som ikke deltar. Engasjement i tros- og
livssynsorganisasjoner skal ikke straffes økonomisk.

2. Den norske kirke som statskirke:

4 Bør fortsette
2 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Asker kirkelige fellesråds flertall mener at dagens ordning bør
videreføres siden den har vist seg å være en tjenlig og god ordning
både for kirken og samfunnet.  Statskirkeordningen er den beste
garantien for å sikre at det på lang sikt finnes en åpen,  inkluderende,
landsdekkende og likestilt folkekirke i hele Norge.  Ordningen gir all
religion og livssyn betydning i det offentlige rom og sikrer disse like
økonomiske rammevilkår.
Asker kirkelige fellesråd forutsetter at prosessen med å overføre
myndighet fra stat til kirke fortsetter også innefor rammen av en
statskirkeordning.
Statskirkeordningen vil, gjennom sin offentlige forvaltning ,  fortsette
å være en viktig kultur og tradisjonsbærer  i  vårt land.

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke viere forankret?

6 Grunnloven

Asker kirkelige fellesråd  mener at Den norske  kirke bør være
forankret i  Grunnloven.



4. Hvordan ber Den norske kirke finansieres?

6 Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Asker kirkelige fellesråd mener at alle trossamfunn bør finansieres
gjennom kirkeskatten slik som i dag .  Finansieringen bør skje lokalt
slik at også statlige tilskudd kanaliseres til den lokale enheten, dagens
fellesråd .  Forøvrig mener fellesrådet at dette lokale nivået
( fellesråd/ prostiråd )  bør  være  arbeidsgiver for alle ansatte.

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

6 Vet ikke  I  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Asker kirkelige fellesråd  mener at uansett  hvilken tilknytningsform
det skal  være  mellom staten og Den norske kirke bør
demokratiseringsprosessen fortsette. Det vil  være  nødvendig å
vurdere nye valgordninger for å øke valgdeltakelsen f. eks.  ved å ha
direkte valg til de kirkelige rådene ,  utover menighetsråd, og
Kirkemøtet.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i §
2 (eller 1 en  annen  paragraf) i Grunnloven 1 tillegg til
prinsippet om religionsfrihet?

6 Vet  ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:
Siden Asker kirkelige fellesråd ønsker en fortsatt
Grunnlovs forankret folkekirke synes spørsmålet ikke aktuelt.
Dersom første del av §2 likevel endres,  mener fellesrådet at den
beste formuleringen vil  være  "Alle Indvaanere af Riget have fri
Religionsøvelse .  Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens

7. Hvem bar ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

3 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
3 Kommunen

2



Asker kirkelige fellesråd er delt I synet på hvem som bør ha ansvaret
for gravferdsforvaltningen .  Halvparten av rådet ønsker at kirken
skal forvalte og den andre halvparten at kommunen skal gjøre det.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

5 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret
i Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Asker kirkelige fellesråds flertall mener at den lokale kirke/ soknene
fortsatt bør eie kirkebyggene,  og kommune og stat  bør ha det
økonomiske  ansvaret.
Den kommunale representanten mener at kommunen bør eie
kirkebyggene.
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