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Deres ref:

Stat - kirke: Endelig høringsuttalelse fra Tunsberg biskop og Tunsberg
bispedømmeråd

Hovedinnhold:
Delt - i synet på relasjonen til staten i ny kirkeordning
Enig - om behovet for nye reformer fortsatt, uavhengig av stat - kirke ordning.

A.
Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd har valgt å gå sammen om en felles
uttalelse i den pågående høring om stat  -  kirke problematikken .  En foreløpig uttale ble
sendt Kirkerådet etter rådets møte i september.
Denne uttale er behandlet på bispedømmerådets møte 27 .  november ,  og har bl.a.
behandlingen i årets kirkemøte som bakgrunn. Vi viser derfor  til Kirkemøtets uttale der
vi samstemt gir går tilslutning til Kirkemøtets syn på  "Grunnleggende premisser og
statens tros og livssynspolitikk" kap 1, samt de "Øvrige høringstemaer"  berørt i kap 3
utenom gravferdsordningen ,  der vi har delte synspunkt.

I det fortsatte arbeid med stat-kirke prosessen vil vi også understreke viktigheten av at
dialogen og oppmerksomheten ikke bare må handle om ytre ordninger og økonomi, men
om hva vår kirke skal stå for, forkynne og innby til som levende Kristusfellesskap i vår
tid.

B.
Når det gjelder hovedspørsmålet  om framtidig relasjon  mellom Staten og Den norske
kirke - hovedspørsmål 2 i Kirkemøtets uttalelse er det delt stemmegivning hos oss:

4 av 7  stemmer
Gir tilslutning til Kirkemøtets flertallsvedtak - kap 2.1 "Endring av relasjonen mellom
staten og den norske kirke i fremtiden" - en lovforankret folkekirke.

Dette innebærer ikke ønske om en avvikling ar et viktig forhold til staten, men endring i
relasjonen basert på en ny rammelov om kirken vedtatt i Stortinget. En slik lov må
gjerne være forankret ved en bestemmelse i Grunnloven. Dagens åpne og inkluderende
folkekirke fortsetter - med den prinsipielle endring at Kongen ved regjeringen/statsråd
ikke lenger er øverste kirkestyre.
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Fortsatt offentlig fullfinansiering skal sikre den viktige folkelige eierfølelse, tilhørighet
og tilstedeværelse i alle grendelag landet over. Dåpen er eneste kriterium for
medlemsskap og et bredt kirkelig demokrati, der det må arbeides videre med tjenlige
valgordninger.

3 av 7  stemmer
Gir tilslutning til mindretallsforslag fra Marit Tingelstad om videreføring av "Den
norske kirke som grunnlovsforankret folkekirke" (stats-kirke)

De som stemmer her er også åpne for fortsatte reformer, endog mulighet for at Kongen
kan delegere også utnevning av biskop og prost til definerte og valgte kirkelige organ.

C
Når det gjelder  framtidig gravferdsordning  er stemmetallene også delte:

4 av 7 stemmer
Mener at Kirkelig fellesråd fortsatt bør ha ansvaret for gravferdsordningen - som nå.
Men det skal fortsatt være mulig å inngå evt driftsavtaler med kommunen der det er
ønskelig/tjenlig.

3 av 7 stemmer
Mener at kommunen i framtiden bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.
I Tunsberg er det 2 kommuner som har denne ordningen i dag - med gode erfaringer.

D
Generelt er det klart ønske om videre utredning av ulike organisasjonsmodeller,
arbeidsgiverspørsmål etc i den videre prosess. Dette er lite berørt i Gjøness-utvalgets
innstilling.

Vi imøteser spent den videre prosess, fordi folk og kirke har så viktige felles
anliggender i vårt land.

Laila Riksaasen Dahl Hans Petter Jahre
Biskop Leder bispedømmerådet
Sign sign

Stein Unneberg
stiftsdirektør

Kopi:
Kirkerådet
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

fl Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/ ispedømmeråd
0 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
spolitikken?

Svar:
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2. Den norske kirke som statskirke:

© Bør fortsette
© Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

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 bor Den norske kirke Øansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
o Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
0 Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

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

Eventuelle  andre ordninger:
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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)

Q Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q At Den  norske kirke er en  evangelisk-luthersk kirke
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bor 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

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