6"-.
. ._._
_...
{

_

iyi

; .,.:oo66Ø5 ...:.
k ,-sa(
x,

Det norske

'.

Gw nnla91 11974

Det kongelige kultur- og kirkedepartement

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Høring NOU 2006 : 2 Staten og Den norske kirke
Med dette har vi gleden av å oversende Det norske Hedningsamfunns høringssvar om det fremtidige forholdet
mellom stat og kirke.
Hedningsamfunnet ble stiftet 2. november 1974, og har i dag i overkant av 300 medlemmer. Vi har helt siden starten
aktivt gått inn for at statskirkeordningen

skal opphøre.

Oslo,24/11 2006
Med vennlig hedensk hilsen

Harald Fagerhus
Leder
Kirken ut av staten. Staten ut av kirken
Hedningsamfunnets syn er at religion og livssyn er en privatsak. Prinsipielt bør det ikke benyttes offentlige midler til
å støtte organisasjoner med slike formål. Livssynsfrihet må innebære frihet fra deltakelse i organisert religions- eller
livssynsutfoldelse,

samt frihet fra ensidig påvirkning i offentlige institusjoner som skoler, barnehager, eldre- og

helseinstitusjoner og kringkasting.
Samfunnet er best tjent med en sekulær stat. Selv om kirken kanskje kan oppfatte det som sin oppgave å tilfredsstille
folks åndelige og eventuelt religiøse behov, kan vi ikke på noen måte se dette som et statlig ansvarsområde. Kirken
må selv tå organisere sin religionsutøvelse
konvensjonene.

så lenge den ikke strider mot norsk lov og menneskerettighets-

Det norske folk viser i praksis at det vil ha mindre og mindre med kirken å gjøre. Den norske kirkes statistikk for
perioden 1950-2005 viser en vedvarende nedgang i antall medlemmer, samt døpte, konfirmerte, vigsler og

gravferder. Dette mener Hedningsamfunnet er et tegn på godt folkevett som vil komme stadig klarere frem i tiden
som kommer.
Hedningsamfunnet mener at statskirkeordningen

må oppheves. Den norske kirke bør i likhet med andre trossamfunn

forankres i "Lov om trossamfunn". Når statsstøtten opphører blir det kirkens egen sak hvordan den vil finansiere
virksomheten. Kirkens må selv bestemme sin indre organisering. Hedningsamfunnet

ønsker at Grunnlovens § 2 kun

skal knesette prinsippet om religionsfrihet. Gravferdsforvaltningen må være et rent kommunalt ansvar. Den lokale
kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
Ved endring av kirkeordning må det foretas et samlet bo-oppgjør, da kirkebygg, kirkelig infrastruktur og eiendomsmasse er bygd opp av fellesskapet gjennom århundrer, bl.a. gjennom beskatning. Hedningsamfunnet anser
Opplysningsvesenets Fond som statens eiendom og fellesskapets verdier. Vi anbefaler at eiendommer som i dag er i
kirkelig bruk overføres til Den norske kirke, mens andre beholdes av staten eller avhendes.
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Staten og Den norske kirke -- Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Det norske Hedningsamfunn
Type høringsinstans

n Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

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

Q Annen offentlig instans
® Annen privat instans

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

Svar:
Hedningsamfunnets

syn er at religion og livssyn er en privatsak. Prinsipielt bør det ikke benyttes offentlige

midler til å støtte organisasjoner med slike formål. Samfunnet er best tjent med en sekulær stat.

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
® Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Q Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

® Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
® Gjennom medlemsavgift

E LL ` 4,v, j / (fr

OPFd vT416 drln•a-t r 2 cti (,

Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Q Valgordningene bør være som i dag

Q Øke brukenav direktevalg til kirkensbesluttendeorganer
Q Vet ikke I ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Kirkens må selv bestemme sin indre organisering.

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 duldere sette kryss på ett eller flere alternativer)
® Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og

menneskerettighetene
Q Det kristneog humanistiskeverdigrunnlaget
Q Det humanistiskeverdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
Q Vet ikke / ønskerikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

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

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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