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Vedr.: Høring: NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke, Deres ref.: 2006/2706Ki
Dato: 30.11.06
Med dette har vi gleden av å oversende Syvendedags Adventistsamfunnet
om det framtidige forholdet mellom stat og kirke.

sitt høringssvar

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Selvbestemmelse
Som syvendedags adventister tror vi på religiøs frihet som en Gud-gitt rett, og at denne rett
er best hevdet når skillet er opprettholdt mellom kirke og stat. Vi tror at lovgiving og andre
øvrighets-handlinger som blander sammen religion og statsmyndighet, er i strid med begge
parters beste interesser og vil være til skade for menneskerettene.
For oss er det derfor viktig at alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke,
sikres selvbestemmelsesrett i alle spørsmål som har med tro og organisasjon å gjøre,
inkludert valg av proster og biskoper. Staten bør altså ikke blande seg inn i noe tros- og
livssynssamfunns indre liv så lenge dette ikke ellers er i strid med norsk lov.
Likebehandling
Staten må også gi medlemmer av alle tros- og livssynssamfunn lik behandling. Dette tror
vi sikres best når staten ikke har en organisasjonsmessig binding eller tilknytning til en
flertallsreligion.
Vi nyter i dag en stor grad av religionsfrihet, men vi ser likevel mange tydelige
forskjellsbehandlinger, spesielt i skoler og institusjoner. Like rettigheter og lik behandling
sikres best når ikke-diskriminering ligger som et rådende prinsipp for statens politikk. Vi
tror at staten bare kan sikre en slik likebehandling når den selv ikke har egne
livssynspreferanser.
2. Den norske kirke som statskirke:
Vi har av ovenfornevnte grunner krysset av for at Den norske kirkes binding til Staten bør
avvikles.
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
For å sikre likebehandling bør alle tros- og livssynssamfunn inn under samme lovgivning,
Lov om trossamfunn.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Ideelt sett bør det overlates til kirken og dens medlemmer å finansiere egen drift. I vår
sammenheng ville det i dag være en dårlig løsning for Den norske kirke. Vi mener derfor at
Staten, i alle fall i en overgangsperiode, må sørge for en grunnfinansiering som kan

suppleres med et tilskudd fra medlemmene. Over tid bør forholdet mellom giverne endres
til at hovedbidraget kommer fra medlemmene.
5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Vi ser at det per dato er et demokratisk underskudd i valgordningen, og vil ønske
velkommen en videreutvikling av en demokratisk valgordning i Den norske kirke. Vi
mener imidlertid på prinsipielt grunnlag at det er kirkens eget ansvar å finne fram til
demokratiske valgordninger som gir medlemmene en reell innflytelse. Den norske kirke
bør derfor ikke ta med seg en bundet valgordning over til en ny kirkeorganisasjon. Vi

velger derfor å benytte oss av alternativet: "Vet ikke/ønsker ikke å svare".
6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragraf ) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
For å sikre en likebehandling, er det viktig at alle kan identifisere seg med denne
paragrafens innhold. Den bør derfor kun inneholde referanser til samlende fellesgods som
demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Viser for øvrig til grunnlovens §11Oc som
favner en lang rekke verdier som menneskerettigheter og religionsfrihet.
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
For oss er det naturlig at kommunen har hovedansvaret for gravferdsforvaltningen.

Her er

det mange hensyn å ta. Derfor er det viktig at kommunen, som livssynsnøytral instans, tar
ansvar for å tilrettelegge for de ulike behovene.
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Syvendedags Adventistsamfunnet mener at Den norske kirke må få full eiendomsrett over
kirker og kirkelig eiendom. Vi mener også at midlene i Opplysningsvesenets fond bør

overføres Den norske kirke.
Avsluttende kommentar:
Syvendedags Adventistsamfunnet er glad for det initiativet som er tatt for å finne fram til
en ny ordning for Den norske kirke. Vi tror at Den norske kirke vil blomstre og at
medlemmene vil ta ansvar og benytte seg av sine demokratiske rettigheter til å skape en
inkluderende kirke når/om de får styre i eget hus.
I debatten har vi imidlertid merket oss en stor usikkerhet med hensyn til hvilke argumenter

som skal vektlegges når den politiske avgjørelsen skal taes. Det synes å være stor enighet
om at de prinsipielle argumentene entydig taler for å skille stat og kirke. Vi hører likevel at
ledende politikere i økende grad velger å tro at statlig styring fortsatt er det beste for
kirken. Hensikten er så god at middelet heller får være dårlig. Vi er meget engstelige for en
slik tenkemåte og har vanskelig for å forstå at det er mulig å sette til side de prinsipielle
innvendingene mot en fortsatt binding mellom stat og kirke. Vi mener at det er på høy tid
at det blir et skille, men vi har forståelse for at det er nødvendig å bruke tid på prosessen.
d vennlig hilsen
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Syvendedags adventistsamfunnet
Type høringsinstans
Kommune
[] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] 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:
Som syvendedags adventister tror vi på religiøs frihet som en Gud-gitt rett, og at denne rett er
best hevdet når skillet er opprettholdt mellom kirke og stat. Vi tror at lovgiving og andre
øvrighets-handlinger som blander sammen religion og statsmyndighet, er i strid med begge
parters beste interesser og vil være til skade for menneskerettene.
For oss er det derfor viktig at alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke,
sikres selvbestemmelsesrett i alle spørsmål som har med tro og organisasjon å gjøre,
inkludert valg av proster og biskoper. Staten bør altså ikke blande seg inn i noe tros- og
livssynssamfunns indre liv så lenge dette ikke ellers er i strid med norsk lov.
Staten må også gi medlemmer av alle tros- og livssynssamfunn lik behandling. Dette tror vi
sikres best når staten ikke har en organisasjonsmessig binding eller tilknytning til en
flertallsreligion.
Vi nyter i dag en stor grad av religionsfrihet , men vi ser likevel mange tydelige
forskjellsbehandlinger , spesielt i skoler og institusjoner. Like rettigheter og lik behandling
sikres best når ikke -diskriminering ligger som et rådende prinsipp for statens politikk . Vi tror
at staten bare kan sikre en slik likebehandling når den selv ikke har egne livssynspreferanser.

2. Den norske kirke som statskirke:
[ Bør fortsette
® Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
Fl
]
®
Q

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift

® Medlemsavgiftmed noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansieringuten medlemsavgift
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bor valgordningene
avvikles?

og demokratiet være dersom statskirkeordningen

0 Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
® Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger: Vi ser at det per dato er et demokratisk underskudd i
valgordningen, og vil ønske velkommen en videreutvikling av en demokratisk valgordning i
Den norske kirke. Vi mener imidlertid på prinsipielt grunnlag at det er kirkens eget ansvar å
finne fram til demokratiske valgordninger som gir medlemmene en reell innflytelse. Den
norske kirke bør derfor ikke ta med seg en bundet valgordning over til en ny
kirkeorganisasjon. Vi velger derfor å benytte oss av alternativet: "Vet ikke/ønsker ikke å
svare".

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
fl Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

Eventuelt annet: For å sikre en likebehandling, er det viktig at alle kan identifisere seg med
denne paragrafens innhold. Den bør derfor kun inneholde referanser til samlende fellesgods
som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Viser for øvrig til grunnlovens § 1 l Oc som
favner en lang rekke verdier som menneskerettigheter og religionsfrihet.

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

® Denlokale
kirkebøreiekirkebyggene
oghadetøkonomiske
ansvaret
0

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

