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Forholdet  mellom staten og Den norske  kirke, -
Høringsuttalelse fra prosten  i Arna -Åsane.

Prosten i Arna-Åsane vil med dette gi sin høringsuttalelse om forholdet mellom staten og Den
norske kirke.

Kirkeordning og statens religionspolitikk.
Flertallet i Gjønnesutvalget går inn for å endre forholdet mellom staten og Den norske kirke.
Prosten støtter utvalget sitt forslag om å oppheve statskirkeordningen og etablere en
kirkeordning som reguleres med en særlov for Den norske kirke. Loven bør være kortfattet og
angi at kirken på selvstendig grunnlag kan utforme sin egen kirkeordning. Valg av biskoper
og proster vil være sentralt i en slik nyordning, som et signal på at kirken er herre i eget hus
og ingen statlig myndighet kan bestemme overkirkens egne anliggender.

Kirken bør være en åpen, selvstendig og landsdekkende kirke. Gjennom århundrene har kirke
og folk blitt vevd tett sammen gjennom livsritene, aktivt menighetsliv for barn, unge og
voksne og det diakonale arbeidet som kirken driver. Derfor bør staten ha en aktiv støttende
religionspolitikk til folkets beste. Tros-og livssynssamfunnene er viktige kulturelle og
meningsbærende institusjoner i samfunnet. Derfor bør de understøttes av staten på en
likeverdig måte.
Den norske kirke bør som majoritetskirke og med sine historiske bånd til folket på en særlig
måte være i fokus i statens religionspolitikk uten at de andre diskrimineres.
Gjennom en rammelov vil staten aktivt kunne støtte folket sitt ønske om en landsdekkende
kirke med kirkebygg og ansatte, som gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger, og et
menighetsbyggende arbeide i samarbeid med frivillige, kunne være en levende kirke nær der
folk bor.

Statens verdigrunnlag.
Ved oppheving av statskirkeordningen må Grunnlovens §2 endres. Staten vil likevel måtte ta
stilling til hvilket verdigrunnlag den vil bygge på for at det skal være tydelig for folket hva
som skal være det bærende element for alt lovverk og politisk arbeid i vårt land. På grunn av
vårt folks historie og tradisjon og de verdier som har vært rådene i Grunnloven til nå, og for å
ivareta alle tro og livsynsminoriteter på en god måte, vil Prosten gi sin tilsutning til
Gjønnesutvalget som foreslår følgende verdiparagraf: "Alle Indvaanere av Riket have fri
Religionsutøvelse. Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens Værdigrunnlag".

Finansiering og organisering.
Staten bør ha en overordnet religionspolitikk som støtter utøvelse av tro og deltakelse i tros-
og livsynssamfunnene. Det vil bety at det offentlige bør støtte deres virksomhet økonomisk.
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Det vil for Den norske kirke bidra til at den kan være landsdekkende, ha vedlikeholdte kirker
og yte samme tjeneste for alle sine medlemmer samme hvor de bor. Derfor bør dagens
finansiering videreføres i en tilpasset form, gjerne slik at staten har hovedansvaret for lønn til
alle ansatte og kommunene yter til driften av kirkebyggene og den lokale kirke.
Prosten er i tvil om en egen medlemsavgift i tillegg vil være klokt. Det er viktig å gi
medlemmene et visst medansvar for sin egen kirke og menighet. En medlemsavgift kan
tydeliggjøre et slikt ansvar. På en annen side må det ikke føre til at de som ikke betaler, ikke
kjenner seg som fullverdige medlemmer eller kan tro de mister rett til å ta del i kirkelige
handlinger og kirkens liv.

Kirkebyggene.
Soknet bør ha eiendomsretten til kirkebyggene og kommunen bør fortsatt ha ansvar for å
bygge og vedlikeholde kirkene. Fredete og verneverdige kirker bør få en sterkere statlig
finansiering. Når først statlig myndighet går inn og verner og freder kirker som et resultat av
at de har allmenn kulturhistorisk interesse, bør også staten ta de økonomiske konsekvensene
av slike vedtak og ikke la det økonomiske ansvaret bli liggende på sokn og kommune.
For de vanlige kirkebyggene må fellesrådene får større tilskudd til vedlikehold slik at de settes
i stand til å ta vare på dem, så ikke forfallet starter for en ny kirke fra dag en.

Demokrati og valgordninger.
Medlemskap i Den norske kirke bygge på dåpen. Det gir valgbarhet og stemmerett etter
oppnådd gitt aldersgrense. Med soknet som grunnenhet er det åpne demokratiske valg til
menighetsrådene, men mye kan gjøres for å øke valgdeltakelsen. De sentralkirkelige organene
bygger i de fleste trossamfunn på en synodal tenkning. Det vil si at det er menighetsrådene,
som er demokratisk valgt, som velger utsendinger eller medlemmer til regionale og sentrale
organer. Dett bør derfor videreføres i en ny kirkeordning for Den norske kirke. Prosten tror
ikke at direkte valg til fellesråd og bispedømmeråd vil øke samhørigheten, men tvert imot øke
avstanden mellom menighetsrådet og disse organene. Ved uenighet vil begge rådene kunne
begrunne sin rett i at de er demokratisk valgt og kompetansestriden vil kunne øke.

Gravferdsforvaltingen.
Gravferdsforvaltingen er et offentlig ansvar, men som på andre områder i samfunnet kan
offentlige oppgaver settes bort til andre som har ekspertise på området. Kirkelig fellesråd har
gjennom 10 år forvaltet gravferdstjenesten på en utmerket måte. Til eksempel har Bergen
kirkelige fellesråd vist seg kapabel til å utføre oppgavene til stor tilfredshet for alle
innbyggerne i byen, uavhengig av tro og livssyn. Undersøkelser viser at folk er godt fornøyd
med gravferdstjenesten de har mottatt.
Det er derfor å anbefale at de kirkelige fellesrådene fortsatt tar hånd om gravferdstjenesten i
de fleste steder utover i landet. Det er det vanligste utover i landet, unntatt i de store byene, at
gravplassene ligger ved kirken. Det er både en kulturhistorisk og religiøs dimensjon i det
faktum. Det er likevel ingen hindring for å kunne kalle det gravlund eller gravplass i stedet for
kirkegård over hele landet. Samtidig må fellesrådene i samarbeid med kommunene tilby
seremonirom som er tit tros-og livssynssamfunn som ikke naturlig hører hjemme i
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

o Kommune
[] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
© Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[ Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

Svar:

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?

[] Grunnloven
0 Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
[ Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke /  ønsker ikke å svare



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Valgordningene  bør være som i dag
[] Øke bruken  av direkte  valg til kirkens besluttende organer
( Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

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)

[ Ingen tillegg

[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske  verdigrunnlaget

[] At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

FRI Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
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


