
Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans: Domprosten  i Fredrikstad ,  Borg  Bispedømme

Type  høringsinstans

o Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

X Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

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

/99
x
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1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros -  og livssynspolitikken?

Svar:
- tros og livssynsfrihet
- en landsdekkende kirke
- reformen må styrke den norske kirke som åpen, inkluderende og misjonerende folkekirke.
- stat og kommune skal bidra med en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som sørger for
at minoritetene kjenner seg bekveme ved siden av majoritetskirken

2. Den norske  kirke  som statskirke:

Bør fortsette
X Bør avvikles
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget, med forankring i Grunnloven.
Q Lov om  trossamfunn

Vet ikke  / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

o Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan  bor valgordningene og demokratiet  være  dersom statskirkeordningen
avvikles?

X Valgordningene bør være som i dag
[] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
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)

El  Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
o Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen  {-4-stee)

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

o Den  lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X 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



Domprosten i Fredrikstad
Borg Bispedømme

OM FORHOLDET MELLOM STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING - NOU 2006:2

Kommentarer

Overordnede prinsipper

Jeg anser det som svært viktig at staten stimulerer tros- og livssynspolitikken.
Historien har vist at nasjoner og riker har reist seg og gått til grunne.  Dette er ikke stedet for
lange utbroderingen, men der hvor individualismen får overtaket på etikk, moral og
forpliktelser spiller sam-funnet en høy risiko i gode tider. Det er en livskunst for et land i
medgang å holde et folk sammen som har mer enn nok til å kjøpe seg fri til individualisme,
derfor må det i gode som i tunge tider være et lovgrunnlag som stimulerer til
fellesskapstenkning gjennom etikk, moral og forpliktelser, og staten bør være med å
stimulere dette gjennom tros- og livssynspolitikk.

Den norske kirke som statskirke
- bør avvikles. Med all respekt for alt det gode og positive som er knyttet sammen

gjennom kirkens forhold til staten gjennom lang tid, står vi nå overfor en tid hvor
verden er blitt mindre. Verden er kommet til oss i en målestokk som gjør det
tvingende nødvendig å se på institusjonens grunnlag. Hvis vi ikke våger å gjøre dette
nå, vil kirken som organisasjon om en tid miste respekt og fortone seg som en
anakronisme.

Kirkens lovmessige forankring i grunnloven har gjennom årene sikret stabilitet og
forutsigbarhet. Jeg ser svært gjerne at dette ivaretas av en egen kirkelov vedtatt av
Stortinget og med forankring i Grunnloven.

Den bekjennende, tjenende og åpne folkekirken anno 2010 ......... håper jeg
gjennom lovgrunnlag i Stortinget kan få stå fram som en tidsrelevant, vital, omsorgsfull og
historieforankret kirke.

Finansiering
Siden Den norske kirke har bestått gjennom lang tid vtl er det nødvendig at den får sin
finansiering lovforankret, for å sikre forvaltning og drift av kirkebygg - og lønn og
personalkostnader for de kirkelige ansatte. Det vil være naturlig å la den offentlige
finansieringen skje gjennom skatteinngang.
I vår historiske situasjon er det naturlig at det offentlige bidrar økonomisk også for å
tilrettelegge for livssynsamfunnenes virksomhet, - i forlengelsen av slik det skjer i dag.
Det ville være svært trist om mennesker av økonomiske årsaker skulle begynne å forlate
kirker eller melde seg ut av livssynssamfunn, og det vil stride mot min intensjon og dype
ønske om at staten skal stimulere tros- og livsynsarbeidet som en viktig faktor til å bidra til et
oppreist folk og nasjon med evne til også å se utover seg selv.

Valgordningen
Det er ikke verdig for kirken med dagens prosentvise oppslutning ved kirkevalg, så det må
arbeides mer med å styre kirken lokalt.
Hvis kirken i tillegg evner å fremstå mer synlig diakonalt, vil interessen for å være synlig
assosiert til denne kirken bli mer attraktivt og også gjøre seg gjeldende i valgdeltakelse.



Gravferdsforvaltningen
Folk er i dag svært tilfreds gjennom de kirkelige tjenestene som utøves ved livets slutt.
De fleste kirkegårdene ligger i dag dessuten i tilknytning til kirkebygg, så det vil være
ønskelig at kirken fortsatt forestår gravferdsforvaltningen

Eiendomsretten
Undertegnede støtter utvalgets forslag om å etablere særskilt finansieringsordning for
fredede og Verneverdige kirker.
Soknene bør beholde eiendomsretten til kirkene og lokale kirkefond.  Av historiske årsaker
knyttet til forholdet mellom stat og kirke gjennom mange år, bør kommunen opprettholde det
økonomiske ansvaret.  Opplysningsvesenets fond overføres til Den norske kirke.

n Albe Ihlebæk
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