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NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
HØRINGSUTTALELSE
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) mener at dagens relasjon mellom
staten og Den norske kirke (Dnk) er problematisk i forhold til de menneskerettslige
prinsippene som Norge er forpliktet på. STL anbefaler derfor at relasjonen mellom stat
og kirke blir endret. Det er nødvendig å ta skritt i en retning som på en bedre måte enn
dagens ordning ivaretar likeverdsprinsippet og et legitimt krav om indre selvstyre for Dnk.
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns medlemmer har delvis prinsipielt
forskjellige syn på hvilken relasjon som er riktig og det er derfor ikke uten videre mulig å
avgi et enstemmig rådgivende svar om hvilken fremtidig relasjon Dnk bør ha til staten.
STL vil derfor delvis overlate til medlemssamfunnene i STL å avgi sine respektive
anbefalinger på dette spørsmål. Likevel har rådet kunnet enes om en del vesentlige
oppfatninger som berører forholdet mellom staten og Den norske kirke og avgir denne
enstemmige uttalelse. STL er enig om bl.a. følgende hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•

at bestemmelsen i Grunnlovens § 12 om at halvparten av regjeringens
medlemmer må tilhøre Dnk må fjernes.
at bestemmelsene i Grunnlovens §§ 16, 21 og 22 bør endres slik at Dnk gis indre
selvstyre i respekt for kirkens egenart som trossamfunn.
at bestemmelsen i Grunnlovens § 2 om oppdragerplikt må fjernes.
at det til erstatning for Grunnlovens § 2 bør utarbeides en samlende verdiparagraf
for staten.
at Grunnlovens § 4 om Kongens bekjennelsesplikt bør oppheves og blir et
anliggende som Kongen selv har mulighet for å ta stilling til.
at Regjeringen må sette i gang en utredning med sikte på en gjennomtenkt trosog livssynspolitikk.
at spørsmålet om hvordan det fremtidige forholdet mellom staten og Dnk ikke er
egnet til folkeavstemning.

Det er viktigå fremholdeat forholdetmellomstaten og Dnk også angår statensforholdtil
de øvrige tros- og livssynssamfunnenei Norge. Derfor ber vi departementet være
lydhøreoverfor høringssvarenefra øvrige tros- og livssynssamfunn
. Vi vil understrekeat
i STL er Dnk ett av 12 likestiltetros- eller livssynssamfunn
. Rådet står samlet i ønsket
om å styrke Dnk til gagn for det enkelte medlem i Dnk og det norske samfunnet i sin
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helhet. STL vil understreke at når Dnks høringssvar skal gjennomgås, bør Kirkemøtet
som Dnks eget demokratisk valgte organ, tillegges særlig vekt. Kirkemøtet 2006 har som
kjent avgitt en uttalelse med støtte til Gjønnes-utvalgets flertallsinnstilling.
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