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

Statskirkeordningen har vært viktig i Norge.  Den har gitt en verdibasis for vårt folk. Den
norske kirke har i gjennom generasjoner representert en ramme for kristen tro som har hatt
stor betydning for mange.
Det er stor enighet i den kirkelige og det statlige utredningsarbeidet at Den norske kirke må
beholde sin karakter av folkekirke,  men det er ikke nødvendigvis et likhetstegn mellom
statskirke og folkekirke.

Følgende prinsipper bør legges til grunn for statens religionspolitikk:

a) Staten bør ha en positiv holdning til religion.  Staten skal legge til rette for at
innbyggerne kan utøve sin tro og gi  uttrykk for  den, også i det offentlige rom.

b) Norge har vært et kristnet land i 1000 år, og har hatt statskirke i de siste 470 årene.
Dette har vært et viktig verdigrunnlag for det  norske folk,  og jeg ønsker at de kristne
verdiene skal videreføres i Norge,  selv om statens binding til kirken oppløses.  Derfor
foreslår jeg at de kristne og humaniske verdier skal verdier skal være et fundament
for statens politikk.

c) Statens skal aktivt støtte trossamfunn og legge til rette for utøvelse av religion.
d) Alle trossamfunn skal behandles likt, og staten skal ikke ha et eget trossamfunn som

sin offentlige religion.

2. )eg anbefaler at kirken videreføres som en folkekirke,  men samtidig løser bindingen til
staten.  Dermed vil kirken være et selvstendig trossamfunn og vil kunne drive
religionsutøvelse på selvstendig grunnlag.

3. Kirken bør være forankret i lov om trossamfunn.

4. Den bør finansieres gjennom støtte fra det offentlige og noe medlemsavgift.

5. Valgordninger bør være som i dag.
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6. Paragraf 2 i Grunnloven bør erstattes med en paragraf som viser til det kristne og
humanistiske verdigrunnlaget.

7. Kommunen bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen.

7. Den lokale kirke bør eie og ha det økonomiske ansvaret for kirkene, men staten bør overta
ansvaret for forvaltningen av verneverdige og fredede kirker.

Bent-Inge Nlisje

Fung. prost i Aust-Nedenes
Agder og Telemark Bispedømme
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