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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene.
Navn på høringsinstans :
29.11.2006.

Borg, Ås kirkelige fellesråd , 1430 As,

Type høringsinstans:
n Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n 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: Det må grunnlovfestes at staten har ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og
livssynspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge.
- Grunnloven må få en verdiparagraf som henviser til den kristne kulturarv, slik at den
åpne og inkluderende folkekirke videreføres.
- Det må sikres økonomi slik at en landsdekkende kirke kan bevares.
- Også andre livssynssamfunn skal være sikret både økonomisk grunnstøtte og
tilskudd til seremonirom.
- Soknet må fortsatt være den grunnleggende enhet i kirken.

2. Den norske kirke som statskirke:
X Bør fortsette:
2 stemmer.
X Bør avvikles:
5 stemmer.
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X
X
X
0

Grunnloven
1 stemme.
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget:
5 stemmer.
Lov om trossamfunn
1 stemme.
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
X Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift: 1 stemme.
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift:
6 stemmer.

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
- Dersom kirken helt eller delvis finansieres gjennom medlemsavgift, vil prinsippet om
at bare dåp kvalifiserer til medlemskap være brutt. Dette vil svekke folkekirken i Norge.
- Selv om Den norske kirke i dag ikke har noen medlemsavgift, tar likevel mange av
kirkens
medlemmer et stort økonomisk ansvar. Det samles inn betydelige beløp til
diakoni, undervisning, kirkemusikk og misjon. Det er viktig å se disse tingene i
sammenheng. Dersom en økt del av kirkens virksomhet lokalt skal finansieres gjennom
medlemsavgift, tror vi dette vil svekke mye annet verdifullt arbeid. Det er en viktig
oppgave å utvikle en aktiv givertjeneste i Den norske kirke. Men vi ønsker fortsatt en
offentlig finansiering av kirken.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
X Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer:
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

1 stemme
6 stemmer.

Eventuelle andre ordninger:
Demokratiseringsprosessen må fortsette. Det må arbeides videre med vitalisering av
menig-

hetsrådsvalgene, f.eks ved å avholde MR-valg samtidig med Stortingsvalg.
Det er også nødvendig å vurdere nye valgordninger for å øke valgdeltakelsen, f.eks ved
å ha direkte valg til de kirkelige rådene - utover MR - og til kirkemøtet.

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
1 stemme.
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget:
7 stemmer.
n Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
2 stemmer.
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd): 6 stemmer.
X Kommunen
1 stemme.
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

- Drift av kirkegårder er et sensitivt forvaltningsområde. I fellesrådene er det bygget
opp verdifull kompetanse som har vist seg å fungere godt. Det er stor tilfredshet med
ordningen, også fra mennesker som tilhører andre tros- og livssynssamfunn.
- Mange steder i vårt land er det fortsatt slik at kirkegården ligger i tilknytning til
kirken. Det vil derfor være vanskelig å løsrive gravferdsforvaltningen fra kirken.
- I alle de nordiske landene har majoritetskirken ansvaret for dette området, også etter
innføring av ny kirkeordning med skille mellom stat og kirke.
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:
7 stemmer.
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
- Historisk er det lokalbefolkningen i hvert enkelt sokn som har bygget kirkene.
Kirkebyggene er mange steder et resultat av stor lokal dugnadsinnsats, innsamlinger
og gaver fra private.

- Kirkebyggene er fortsatt et viktig identitetsmerke lokalt, og de er ofte stedets eneste
monumentalbygg.

- I en fremtidig forvaltning bør det være slik at kommunen får øremerkede statlige
midler til vedlikehold av byggene.
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