DEN NORSKE KIRKE
Kråkerøy

menighet

Til Kultur-og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen,
Postboks 8030 Dep.
0030.

Høringsuttalelse

Stat - Kirke.

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Kråkerøy menighetsråd - Borg bispedømme.
Saken ble behandlet på menighetsrådsmøte den 21.11.2006.
Alle spørsmålene ble besvart enstemmig.

Kråkerøy, 23.november 2006.

Vennlig hilsen

Kråkerøy menighet
JennyLangøy
Daglig leder

Kråkerøy
Kråkerøyveien

Kråkerøy.

menighet
146,

Telefon

E-post:

69

krakeroy-menig@fredrikstad.kommune.no

382828

69 382820

faks

KROER MENIGHETSRÅD

SIDE I AV 2

v
Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: Borg, Kroer sogn i Ås, 2006-11-22

Det var 5 stemmeberettigede.

Det er angitt antall stemmer for hvert alternativ.

Type høringsinstans

o

Kommune
XEl Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
El Prost/biskop
[ Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

Svar:
Den Norske Kirke skal være en åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Det er viktig at
alle som ønsker det, blir betjent. Støtten fra det offentlige må således dekke kostnadene ved å
opprettholde denne institusjonelle delen av virksomheten, så som lønn til kirkelig betjening,,
administrasjon, bygging og vedlikehold av kirker, gudstjenesteliv, dåp, konfirmasjon, vielse
og gravferd på dagens nivå eller høyere i forhold til folketallet. Eventuell medlemsavgiften
bør brukes til lokal virksomhet utover dette.

2.

Den norske kirke som statskirke:

n Bør fortsette
2El Bør avvikles
3El Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. 1hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

l Q Grunnloven
4El Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
n Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Fl Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
3El Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
20 Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?

40 Valgordningene bør være som i dag
I0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

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

De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
5fl Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

50
Q

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
5fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

For Kroer Menighetsråd
2006-11-25
Svend-Kristian Martinsen
(sign)
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Høringsuttalelse fra Kråkerøy Menighetsråd
NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke
Kråkerøy Menighetsråd vil i tillegg til vedlagte høringsskjema komme med følgende
utfyllende kommentarer:
1. Tros- og livssynspolitikk:
Prinsippet om en reell tros- og livssynsfrihet må gjelde alle. Ethvert trossamfunn må selv
kunne utforme sin egenart og trosgrunnlag og selv utnevne sine ledere (Den norske kirke
inkludert).
De ulike trossamfunn må sees på som en viktig ressurs og verdi i dagens stadig mer
materialistiske samfunn. Ikke minst på lokalplanet vil de være med på å utvikle et bedre
samfunn. Staten bør derfor legge til rette for en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk bl.a.
ved å yte tilstrekkelig finansiell støtte til tros- og livssynssamfunns virksomhet.
Den norske kirke har i kraft av sin størrelse og historie en klar særstilling sammenlignet med
andre trossamfunn i Norge. I generasjoner har den vært bærer av kultur og tradisjoner og
betydd mye for utviklingen av et godt samfunn. Ved store nasjonale begivenheter og også ved
større ulykker ser vi hvor stor betydning den norske folkekirke har for hele vårt folk. Dette vil
sikkert være situasjonen i lang tid fremover uavhengig av hvilken tilknytning vi måtte få til
staten. På bakgrunn av dette mener Kråkerøy Menighetsråd at Den norske kirke fortsatt kan
ha en særstilling (lovforankring) i forhold til andre trossamfunn uten at dette vil virke
diskriminerende eller troshemmende på disse.
2. Relasjon

stat/kirke:

Gjennom flere år har det vært en utvikling hvor deler av statens ansvar og oppgaver er blitt
overført til kirkens egne valgte organer. En helt naturlig videre utvikling av dette vil være at
statskirken avvikles. Den norske kirke bør organiseres som en lovforankret folkekirke og
etableres som et selvstendig rettssubjekt. En levende folkekirke er ikke betinget av forholdet
stat/kirke, men hvordan kirken i lokalmiljøet møter folket.
Statskirkeordningen kom i stand under helt andre samfunnsforhold og er en foreldet struktur.
Rent prinsipielt blir det helt feil at en sekulær stat skal være et trossamfunns øverste organ.
Den norske kirke må fortsatt være en bekjennende, misjonerende og tjenende åpen folkekirke.
3. Lovforankring:

Kråkerøy Menighetsråd mener at kirken bør være forankret i en egen kirkelov som igjen er
forankret i grunnloven. Kirkens egne valgte organer må selv få utforme kirkeloven.
4. Finansiering:

For best å ivareta Den norske kirke som en fremtidig folkekirke mener Kråkerøy
Menighetsråd at en offentlig finansiering uten medlemsavgift bør velges. Dåpen bør fortsatt
være eneste krav til medlemskap i Den norske kirke. Kirken er i dag i stor grad avhengig av
private offergaver for å finansiere den lokale virksomheten. Staten bør fortsatt legge til rette
for private gaver ved for eksempel skattefradrag som i dag.
Dersom Den norske kirke fortsatt skal kunne være en landsdekkende kirke må staten dekke
alle lønnskostnader og personalkostnader for alle kirkens ansatte.
5. Valg/ demokrati:
Valgordningen bør i hovedsak være som i dag. For å sikre lokalt engasjement og påvirkning
er det viktig at en stor grad av gjennomgående representasjon sikres fra menighetsråd til

bispedømmeråd og opp til kirkens øverste organ, kirkemøtet. Det er derfor lite ønskelig med
en stor grad av direkte valg.
Det er av stor viktighet at kirkens fremtidige organisasjon tas opp til grundig drøftelse.
Arbeidsgiveransvar , finansiering og oppgaver er i dag spredt på mange organ. Dette er i alle
fall uoversiktlig og bør samles under en paraply, men på en slik måte at det ikke blir for lang
avstand mellom lokalmenigheten og arbeidsgiver.
6. Grunnloven:
Verdigrunnlaget i grunnloven bør være tuftet på det kristne og humanistiske verdigrunnlaget i
tillegg til de politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på , så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene.
7. Gravferdsforvaltningen:
Gode argumenter kan føres for begge alternativer. Gravferdsforvaltningen er og blir statens
ansvar, spørsmålet er hvem som kan gjøre det best . Tilbakemeldinger fra hele landet viser at
dagens ordning med kirkelig fellesråd som ansvarshavende i praksis fungerer veldig bra.
Kirke /gravlund , kirketjener og kirkegårdsarbeider er ofte vevd inn i hverandre . Kirkens
ansatte har stor erfaring i å møte mennesker i sorg. Kråkerøy Menighetsråd finner derfor liten
grunn til å endre dagens praksis.
8. Eiendomsrett:

Soknene bør beholde eiendomsretten til de lokale kirker , og kommunen det økonomiske
ansvaret.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Kråkerøy Menighetsråd
Type høringsinstans
n Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
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?
Svar:
- full tros- og livssynsfrihet for alle
- stat og kommune må bidra med en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk for
alle trossamfunn
- den økonomiske støtte fra stat og kommune må være stor nok slik at Dnk
fortsatt kan være en landsdekkende åpen, misjonerende og tjenende folkekirke.

2. Den norske kirke som statskirke:
0 Bør fortsette
X Bør avvikles
Dnk bør organiseres som en lovforankret folkekirke og etableres som eget rettssubjekt.
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Q Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

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)
Q 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
0 At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
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
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

