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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Prosten i Drammen.

Type  høringsinstans

0 Kommune

0 Menighetsråd/kirkelig fellesrådlbispedømmeråd
xLl Prost/biskop

0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
r-1 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen offentlig instans

0 Annen privat instans

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

i Drammen mener at disse overordnede prinsippene bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken i

Grunnlovsfestet folkekirke.
• Religions- og trosfrihet.
• Ytringsfrihet.
• Menneskerettighetene.

I og med at en så høy andel som 85 % av det norske folk er medlem av Den norske kirke, må det betyr at folket
ønsker en tilknytning til Den norske kirke. Dette må bety at det er sterke bånd mellom det norske folket og Den
norske kirke. Dette kommer til uttrykk ved at de fleste foreldre ønsker dåp i Den norske kirke, ved dødsfall ønsker
de fleste begravelse/bisettelse i Den norske kirke, alle vielsene og det store antallet konfirmanter i Den norske
kirke understreker de streke bånd mellom folket og Den norske kirke. Det norske folk har stort sett opplevd Den
norske kirke som en åpen folkekirke, i den betydning at kirken er for alle, og dette prinsippet må bli bevart i
fremtiden. I denne åpne folkekirken har folk funnet sin tilhørighet ,og de verdier som er formidlet har dannet
grunnlaget for det norske folks etikk, verdigrunnlag og trostilhørighet. blittopplevd at det er blitt formidlet et
verdigrunnlag, og en trygghet å leve på.

Videre skal det pekes på den frihet og de store muligheter som finnes innenfor den nåværende kirkeordning. Det
ikke noe ved den nåværende kirkeordning som hindrer evangeliets frie løp, og det er heller ikke noe ved den
nåværende kirkeordning som hindrer menighetene i å utvikle tiltak både innenfor dåpsopplæring, diakoni og
kirkemusikk. Fra Staten sin side er det lagt til rette for en utbygd prestetjeneste gjennom Tjenesteordningen for
menighetsprester, selv om man i gitte tilfeller kunne trenge noen flere stillinger. Samtidig skal det også pekes på
hvor godt det er tilrettelagt for prestetjeneste innenfor Forsvaret, Kriminalomsorgen og Helsevesenet:. Vi navner
også i denne forbindelsen den viktige rolle Den norske kirke har spilt ved større katastrofer og ulykker. Det er høyst
uvisst hvordan det vil bli med disse tjenester ved et skille mellom stat og kirke.
I denne høringsuttalelsen viser vi også til Den norske kirkes kirkes rolle som kulturbærer både innenfor religiøse
skikker, oppdragelse, arkitektur, musikk, billedkunst, tradisjonen med helligdager og høytider. Oppslutningen og
interessen for alt dette viser at det



r sterke bånd mellom folket og kirken som kulturbærer. Det vil også være et kulturelt
tilbakeskritt om alle disse verdiene og godene ikke skal være forankret i Grunnloven.

ril slutt en kommentarer til Gjønnesutvalgets innstilling. I utvalgets innstilling finner en ingen gode
;var når det gjelder økonomi .  Den såkalte  "mellomløsningen" gir ingen garantier for kirkens
'remtidige økonomi ,  og uten en grunnlovsforankret kirke kan økonomien bli veldig sårbar,  noe som
:an gå sterkt utover det nivået man hittil har lagt seg på når det gjelder standard på kirkebygg,
arken  som kulturbærer,  og nivået på utdanningen til kirkelige tjenester.
vled en grunnlovsforankret folkekirke vil kirken og dens virksomhet virke under stabile og forutsigbare
'orhold. Ved en  eventuell lovforankret kirke, vil raske vedtak i Stortinget kunne føre til ustabile og
iforutsigbare forandringer etter den politikk et flertall på Stortinget fører.

2. Den norske kirke som statskirke:

x0 Bør  fortsette
Bør avvikles
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

x0 Grunnloven
0 Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Q Lov  om trossamfunn
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Fl Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
x0 Offentlig finansiering uten medlemsavgift
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

Fl Valgordningene bør være som i dag
xfl 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)

0 Ingen tillegg



x0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
x[-] Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
fl Det humanistiske verdigrunnlaget
x0 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?

x[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / Ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Fl Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det Økonomiske ansvaret
x0 Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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


