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NOU 2006: 2 - Staten og  Den norske kirke -  høring

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
I erkjennelse av religionsutøvelse som et fellesgode av stor samfunnsmessig verdi, er
det viktig at staten fører en aktivt, støttende tros- og livssynspolitikk.
Statens tros- og livssynspolitikk må sikre full religionsfrihet og større likebehandling
av alle tros- og livssynssamfunn. Den må også sikre at Den norske kirke respekteres
og behandles som et trossamfunn med full indre selvstendighet til å bestemme eget
læregrunnlag og utpeke  sine egne ledere.
Statens tros- og livssynspolitikk må sikre Den norske kirke nødvendige ressurser slik
at den kan videreføres som en folkekirke som er til stede over alt og  åpen for alle -
uavhengig av graden av trosengasjement.
Då¥  skal være eneste grunnlag for medlemskap. Økonomi bør derfor ikke etableres
som et kriterium for å være inkludert.

2. Den norske kirke som statskirke.
I utredningen er det bare en grunnlovsforankret folkekirke som beskrives som
statskirke. Jeg vil imidlertid mene at også en lovforankret folkekirke vil bevare
sterke bånd mellom staten og ben norske kirke og innebære fortsatte element av
statlig styring. Når jeg anbefaler en lovforankret folkekirke som modell, oppfatter
jeg det ikke som en opphevelse av statskirken,  men som en  videreføring av dagens
kirke innefor nye lovrammer og med endrede relasjoner  mellom stat og kirke.

3. Lovforankring
Som en følge av dette, må grunnlovens § 2 - som det konstitusjonelle grunnlaget for
dagens statskirkeordning, oppheves.



Statens ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk bør grunnlovs-
forankres.
Bestemmelsene om utnevning av prost og biskop i kirkelig statsråd, må oppheves.
§ 4 om kongens bekjennelsesplikt må belyses nærmere.
En lovforankret folkekirke bør forankres i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Dette må være en kortfattet rammelov som overlater til egne kirkelige organer å
beskrive detaljene.

5. Valgordninger og demokrati
Valgordningene bør videreføres slik de er i dag med direkte valg til menighetsråd og
gjennomgående representasjon. Soknet er den grunnleggende enheten i kirken og
dette  må også gjenspeiles i valgordningene. En gjennomgående representasjon sikrer
at soknene er representert i alle ledd.
I en fremtidig kirkeordning vil det lokale ledd i rådsstrukturen - menighetsrådet, og
det sentrale - kirkemøtet, etter min vurdering ligge fast.
Hva som skal være det/de regionale ledd må det arbeides videre med.
Jeg vil imidlertid  mene  at virksomhets- og arbeidsgiveransvaret, som i dag er todelt,
må samordnes og forankres ett sted. Jeg tror at prostiet vil være en hensiktsmessig
enhet, nærmere menighetsnivået enn i dag og stort nok til å kunne være tilstrekkelig
robust økonomisk og kompetansemessig.
Et prostiråd bør velges av menighetsrådene.
bet er ikke derved sagt at bispedømmerådet har utspilt sin rolle. Det vil neppe være
heldig om biskopen skulle bli stående alene som regional tilsynsperson, uten mulighet
til å kunne forankre viktige deler av sin virksomhet i et rådsorgan.

7. Gravferdsforvaltningen
Forvaltning av gravferd bør være en offentlig oppgave som kommunen i
utgangspunktet har ansvaret for. Der kommunen finner det tjenlig, bør det imidlertid
være mulig å  inngå avtale med kirkelig organ om å ivareta oppgaven.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:
i"
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Type  høringsinstans

fl Kommune
0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

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

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette

0 Bør avvikles se
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

-v-a

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[ Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige

Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
I ̂ i  Offentlig finansiering  uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

S Valgordningene bør være som i dag
fl Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

sØG

6. Dersom statskirkeordningen avvikles ,  hva bør 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
Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget

At Den norske kirke  er en  evangelisk luthersk kirke
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[) Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
CQ© Kommunen ut

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q 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


