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NOU 2006:2 "Staten og Den norske kirke"
Høringsuttalelse fra Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Baptistsamfunn takker for anledningen til å komme med våre synspunkter
relatert til spørsmålene i NOU 2006:2. Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre behandlet
saken på sitt møte 18111-06og avgir herved følgende uttalelse:
Det Norske Baptistsamfunn er et selvstendig tros- og Iivssynssamfunn.
Baptistene har helt siden starten i 1609 på prinsipielt grunnlag vært for et skille mellom stat
og kirke. Det Norske Baptistsamfunn ønsker derfor at Den norske kirke som alle andre
kirker skal være en selvstendig kirke skilt fra staten. Dette begrunner vi særlig ut fra
menneskerettslige forhold. En statskirkeordning er problematisk i forhold til prinsippene om
full religionsfrihet.
Vi mener derfor at de delene av Grunnlovens paragraf 2 som omhandler statskirken må
oppheves og at Den norske kirke som andre tros- og livssynssamfunn forankres i "Lov om
trossamfunn".
Det bør være full religionsfrihet for alle borgere av Norge, også for kongehuset. Vi ønsker
derfor at bekjennelsesplikten for konge og dronning avvikles.
Full religionsfrihet lar seg ikke kombinere med kravet om bekjennelsesplikt for halvparten av
regjeringens medlemmer. Vi mener derfor at også dette bør endres slik at det ikke lenger
skal være noen bekjennelsesplikt for medlemmer av regjeringen.
Angående finansiering mener vi prinsipielt at det er kirkens medlemmer som bør ta ansvar
for kirkens økonomi. Ved offentlig støtte er det viktig med likebehandling av alle tros- og
livssynssamfunn
Gravferdsforvaltningen mener vi bør være en kommunal oppgave, da den skal ivaretaalle
innbyggere. Det er da uheldig at den knyttes til et særskilttrossamfunn.
Vi forutsetter også at hvis det opprettes en særskilt støtteordning for fredede og vernede
kirker, så må denne omfatte mulighet for støtte til alle typer fredede og vernede kirkebygg og
gudshus. Flere frikirkebygg er allerede vernet, og flere vil komme med tiden. De samme
særskilte behov og hensyn vil være knyttet til slike frikirkebygg som til kirkebygg tilhørende
Den norske kirke.
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