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Sarpsborg, 22.11.2006

HØRINGSSVAR - NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE
KIRKE

I tillegg til det utfylte høringsdokumententet, ønsker jeg å kommentere følgende temaer noe
grundigere:

STATENS RELIGIONSPOLITIKK OG DEN NORSKE KIRKE

Jeg er takknemlig for at alle medlemmene i det bredt sammensatte Gjønnesutvalget ble enige
om at religionspolitikk må være en viktig del av politisk hverdag og bevissthet i årene som
kommer.

Jeg er også takknemlig for at utvalget samlet seg om om at staten bør delta tungt i
finansieringen av religionenes og livssynenes aktiviteter i samfunnet, uansett hvilken ordning
staten foretrekker vis a vis Den norske kirke. Dette er en viktig erkjennelse som vil få stor
betydning for nasjonens totale helse, velferd og spenstighet i årene som kommer.

Personlig er jeg kommet til at det er på tide å utrede en lovforankret folkekirke i fullt alvor, og
at forholdet mellom stat og kirke må ta noen viktige skritt i en helt naturlig retning. Jeg mener
det er rett og godt for begge parter at Den norske kirke på sikt blir et eget rettsubjekt.

Samtidig ser jeg det ikke som noe katastrofe at en grunnlovsforankret kirke blir rammeverket
rundt de grepene som nå uansett må tas både politisk, ordningsmessig, organisasjonsmessig
og økonomisk for å bevare kirken som nettopp folkekirke: en kirke med gjennomslag i
budskap, tro og tjeneste overfor et klart flertall i befolkningen.

Jeg har levd hele mitt 35-årige yrkesliv i grasrota i kirke og samfunnsliv, hjemme og ute. Ut
fra det jeg opplever hver uke overfor barn, ungdom og unge voksne, vil jeg  advare alle
vettuge politikere mot å tro at folkekirken vil bli bevart bare gjennom en kirkeordning.

Folkekirken kan bare bevares gjennom troverdig, åndelig gjennomslagskraft. Kirken må få
rom og mulighet til å tegne sin tro, sitt engasjement og sine anliggender på en tydelig og
inviterende måte i det offentlige rom. Dagens barn og unge krever langt større tydelighet fra
kirkens side enn deres foreldre og besteforeldre gjør. De vil ha saken, innholdet og
utfordringene, uten fjas og pynt.

Her vil kirkens totale økonomi ha en avgjørende betydning . Skikkelig gjennomslagsevne på
et livssynstorg uten ende ,  krever betydelig større ressurser både økonomisk og åndelig



enn det som er tilgjengelig på begge områder i dag . Det vi nå har til rådighet, kunne være
tilstrekkelig i en enhetlig og entydig kristen kultur. I dag trenger vi rundt regnet doblet
ressurstilgang på lønns- og driftssiden for å ha samme gjennomslagskraft i en helt ny
samfunnsform.

Dersom Stortinget ikke realiserer dette ubestridelige faktum og gjør noe skikkelig med det, vil
det ganske raskt ikke bli noen folkekirke igjen å diskutere med noen mening. Dette er for
øvrig en konklusjon Gjønnesutvalget støtter. I klartekst betyr det mer penger til prester,
dikakoner og til trosopplæring, og større armslag til drift, vedlikehold og fornyelse i takt med
tiden vi lever i.

Før øvrig viser jeg til min kommentar i høringssvaret.

FINANSIERING GJENNOM LIVSSYNSAVGIFT FOR ALLE

Erfaringene fra fellesrådenes forhold til kommunene og kommunestyrene er ikke oppløftende,
selv i kommuner der kirken og kommunen står på god fot med hverandre og alle taler vel om
kirken.

I mange kommuner er politkerne generelt så dårlig informert om kirken og kirkens behov at
bevilgningsrammen til fellesrådet er et nervepirrende sjansespill. Det viser seg ekstremt
vanskelig å invitere kommunepolitikere til systematisk tankegang omkring utviklingen av den
lokale kirke, på en informert og avveid måte. Dette er de heller ikke valgt til å gjøre. Det er
aldri inne i politisk debatt før kommunevalgene. Selv om kirken er en pålagt finansiell
oppgave, er motivasjonen for å gjøre en like god jobb med kirken som med kommunens egne
virksomheter, gjennomgående laber.

Det er ingen saklige og empiriske grunner til å anta at dette vil bli vesentlig annerledes om
kommunene "bare" får vedlikehold og drift av kirkehusene som finansiell oppgave. Kirkene
er og blir en virksomhet som kommunens politikere bare har finansielt ansvar overfor, men
hvor de er avskjært fra myndighet og øvrig innflytelse. Motivasjonen for å gi tilstrekkelige
midler til vedlikehold og videreutvikling av kirkens bygningsmasse, blir deretter.

Å legge eiendomsretten til kirkene til kommunene for å bøte på dette, vil være historiens
største kirkeran, og en sikker metode til å rasere den lokale menighetens eierforhold til og
ansvarsfølelse overfor kirkehusene.

Dagens finansieringsordning er i praksis en obligatorisk livssynsavgift for alle ,  som for
kirkens del sluses til fellesrådene gjennom Storting og kommunestyrer.

Å synliggjøre dette på skatteseddelen ,  vil vitalisere bevisstheten om religion og livssyn
for hele befolkningen . Det vil styrke medlemstilhørigheten hos alle som er medlem et sted.
For de som er uten livsynsmessig tilknytning, vil de få et styrket fohold til den eller de
institusjoner/organisasjoner som vedkommende da kan velge å krysse av for.

For Den norske kirke vil dette bevisstgjøre alle våre skattebetalende medlemmer om at
de er med og bidrar til sin lokale kirke . Det vil styrke allmenn identitet og tilhørighet, og
gjøre det enklere for vår kirke å nå våre medlemmer med tilbud om frivillige medlemsbidrag.



En slik allmenn livssynsavgift må settes slik at Den norske kirke får en merkbar økonomisk
nivåhevning i forhold til dagens totaløkonomi.

For lokalengasjementes skyld, for kirkedemokratiets og for alle medlemmers innvirkning på
kirkestyrets skyld, ønsker jeg at en slik avgift gis til kirken gjennom kirkens nederste
økonomiske styringsledd, som i dag er fellesrådene.

Og at kirkens overbyggende organer som bispedømme og kirkeråd/kirkemøte , finansieres
nedenfra.

Slik styres  finansene i alle andre kristne trossamfunn  i Norge og i verden for øvrig. Det
vil være  en garanti  for at kirkelig  hierarki  og byråkrati forblir  slankt og  sakssvarende.

Kommer økonomien til menigheten ovenfra, fra nasjonalkirken som sådan, er faren
overhengende stor for at alt for store ressurser bindes opp til toppledernes innfall og utfall.

Den største gevinsten vil likevel kunne bli at det blir mye mer attraktivt å la seg velge til
menighetsråd og fellesråd ,  fordi makten og myndigheten i kirkens økonomi vil komme
fra grasrota .  Det vil også bli mye viktigere for kirkens medlemmer å delta i lokale
kirkelig valg.

I tillegg må en bestemt del av tilskuddet lokalt gå inn i et nasjonalt "fond" som subsidierer
små menigheter i grisgrente strøk slik at vi fortsatt kan ha en landsdekkende kirke, med
likverdige tilbud over alt.

En annen positiv effekt av en slik finasieringsordning vil være at lokalkirken plutselig blir en
interessant samarbeidspartner med kommunen  på nær sakt alle områder, og at vi virkelig
kan få til samhandlingen lokalt som alle etterlyser.

Det får vi ikke til i dag, fordi alle kirkens invitter strander på at det uansett blir kommunen
som må finansiere det hele.

GRAVFERDSFORVALTNING

Argumentene Gjønnesutvalget brukte for å komme fram til kummunen som ansvarlig for
gravferdsforvaltningen, er smuldret opp i debatten og argumentasjonen til høringsinstansene,
ikke minst i argumentasjonen fra politisk hold.

Her er de prinsipielle argumentasjonsrekkene skjøvet til side. Magafølelsen rår nesten
uhindret. Den åpne og innkluderende folkekirken skal fortsatt forankres i grunnloven, mot alle
praktiske og prinsipielle argumenter som drar andre veier.

Da mener jeg det blir helt feil å forandre dagens innretning på gravferdsordningen, som er
forankret i en omfattende og detaljert regulerende gravferdslov. Fellesrådene fungerer
beviselig utmerket, og til alles tilfredshet. Også våre religiøse minoriteter ønsker at kirken er
gravferdsforvalter, og ikke en sekulær størrelse som kommunen.



Da blir det bare en liten og aktiv kjerne igjen av humanetikere, som gir uttrykk for at de ikke
er komfortable med kirken som gravferdsforvalter. De utgjør neppe mer enn en promille av
befolkningen.

Jeg vil peke på at fellesrådenes håndtering av gravferdsordningen gir større muskler totalt til
kirkens administrative kapasitet. Dessuten er det et signal fra Storting og regjering at kirken
har tillit i storsamfunnet.  Dersom en anakronistisk statskirkeordning blir videreført
gjennom et massivt folkelig og politisk begrunnet krav, blir det bare underlig at ikke
gravferdsordningen får fortsette som nå.

Jeg viser til de andre nordiske land, ikke minst til Sverige, som gjennomførte
Gjønnesmodellen i 2000, og som beholder kirken som gravferdsforvalter.

Jeg ser ingen praktiske problemer forbundet med at kommunene fortsatt blir finansielt
ansvarlige for gravferdsordningene og gravlundsdrift. Her har vi overveiende gode erfaringer
med kommunene.

KIRKEBYGGENE

I en helstatlig finansieringmodell som utformes som en allmenn livssynsavgift over
skatteseddelen fastsatt av Stortinget, vil det helt naturlig være menighetene som står som eiere
og økonomisk ansvarlige for kirkene og annen kirkelig bygningsmasse.

I et slikt system vil det være naturlig og nødvendig å bake inn noen sikringsmodeller for
finasiering av kirkebygg.  Fredete og verneverdige kirkebygg  trenger en egen, øremerket
tilleggsbevilgning fra Stortinget som bør fastsettes samtidig med størrelsen på
livssynsavgiften, og som forvaltes av et nasjonalt kirkelig organ i samråd med Riksantikvaren.

Menigheter/fellesråd med slike kirkebygg kan da søke om tildeling av midler fra denne
bevilgningen, etter kvalitetssikrede søknadsprosesser og langsiktige vedlikeholdsmodeller.

En slik klargjort ansvarsmodell der den lokale menigheten får et totalansvar, vil i tillegg
kunne utløse  økende villighet til dugnadsinnsats og private innsamlinger  for ytterligere
vedlikehold og utvikling av kirkelige bygninger.

Med vennlig hilsen,
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn pa høringsinstans: Prosten i Sarpsborg

Type  høringsinstans

[] Kommune

o Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
© Prost/biskop

0 Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den  norske kirke

fl Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig  instans
Annen privat  instans

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

Svar:
Statskirkeordningen i Norge er et paradoks, og i utakt med samfunnsutviklingen for øvrig.

Skal statens forhold til Den norske kirke bevares, må forholdet videreutvikles i betydelig
grad. Lovgivningen vedr tro og livssyn må utformes like komplekst som forholdet til kirken
er vis a vis andre tros og livssynssamfunn.

Det motsetningsfylte i å bevare en tydelig særstilling for nasjonalkirken,  og samtidig
behandle alle tros-  og livssynssamfunn som viktige og likestilte i samfunnet, må få et
framtidsrettet  uttrykk i  samfunnets vedtatte verdigrunnlag.

Skal den massive argumentasjonen  fra politisk hold for  å bevare statskirkeordningen for å
bevare en landsdekkene og innkluderende  folkekirke  være troverdig,  kommer ikke partiene
utenom dette dillemmaet.

2. Den norske kirke som statskirke:

0 Bør  fortsette
OX Bør  avvikles  =  0VFOLf  J K R E T FOl-WEvC` I C

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget
0 Lov  om trossamfunn
Q 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
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

fl Valgordningene  bør være som i dag
Øke  bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

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
0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
fl At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

© Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret



Fl Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

SE VEDLAGTE KOMMENTARER TIL PUNKTENE 2 - 8.


