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Høringsuttalelse :  forholdet mellom kirke og stat

Sør-Hålogaland bispedømmeråd hadde i sitt møte 6.desember 2006 sluttbehandling av
sin høringsuttalelse om kirkens forhold til staten. Etter avtale med Kultur- og
kirkedepartementet blir uttalelsen levert etter den annonserte fristen.

Uttalelsen består av to deler: utfylt høringsskjema, vedlagt, og følgende uttalelse:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ønsker å gi følgende uttalelse om staten og Den norske
kirke:

Vårherre  i vårres verden -- dette  har vært Sør -Hålogaland
bisped ømmes motto ,  og vi tror det er vår oppgave som

kirkeledelse å bidra til at mennesker i Nordland kan oppleve det
slik;  at Vårherre er  a finne  der vi bor, at kirka og kirkas

ansvarlige kjenner tilværelsen vår og at det finnes ei åpen
kirkedør i våre lokalsamfunn.

Vi ønsker å videreføre en folkekirke som er bekjennende, misjonerende, tjenende og
åpen. Denne omfattende intensjonen ønsker vi at vår kirke fortsatt skal videreføre, og
vi vil advare mot valg som kan gjøre kirken smalere, enten geografisk,
medlemsmessig eller innholdsmessig.

1. Dagens kirkeordning er et resultat av en lang historie der folk og kirke har vært til
dels sammenfallende størrelser. Vi opplever at det i vår landsdel er stor
oppslutning om den lokale kirke, både i medlemstall og ved deltakelse i kirkelige
handlinger. De kristelige organisasjonene står i de fleste områdene ikke så sterkt,
og kirkens virksomhet framstår oftest som eneste tilbud med kristen profil.

2. Vi er opptatt av at livssynsmessige minoritetsgrupper skal oppleve seg respektert
for sine valg, og vi vil derfor lytte til deres erfaringer og innspill. Vi ønsker likevel
ikke en utvikling i retning et samfunn der tro og livssyn er mindre synlig. Vi
ønsker fortsatt at de store nasjonale og lokale fellesmarkeringene kan involvere
kirkene, og at lokalsamfunnets viktige institusjoner- barnehage og skole - kan
samarbeide med de lokale kirkene.

E-post:  soer-haalogaland.bdr@kirken.no Telefon:  75 54 85 50
Tolder Holmers vei 11 Web:  http://www.kirken.no/sor-haalogaland/  Telefaks: 75 54 85 60
8003 BODØ Org. nr.: 974 764 709 Bankkontonr: 7694 05 10453.



3. Kirka i Sør-Hålogaland er ikke bare en "norsk" kirke. Vi ønsker å være en kirke
der samisk og norsk historie og kultur er synlig og levende, og hvor det er rom for
innflyttere fra andre kulturer. Da er det viktig at kirka både er lokal, regional,
nasjonal og internasjonal.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter den samiske representantens følgende
innspill, som er lagt inn under pkt.3 i uttalelsen:

Betraktninger over "en åpen folkekirke" i samisk perspektiv slik jeg ser det:

Som kjent har fornorskningspolitikken medført spesielle problemer for samene på
det menneskelige, sosiale og kirkelige plan.

På denne bakgrunn har kirken noen utfordringer:
- Kirken må stå på HERREN JESU KRISTI grunnvoll
- Kirken må være solid forankret i Luthers lære.

Kirken må også legge vinn på å gi bedre rom til landets egen urbefolkning ved å:
ta hensyn til lokale kirkelige sedvaner i områder der det bor samer
sørge for at kirkelige ansatte og kirkelige organer for øvrig får grunnleggende
kunnskap om samisk språk og lokal samisk kultur spesielt

Kirken må også arbeide aktivt for at samene som landets egen urbefolkning:
får aksept for å likestille uformelle og formelle institusjoner med de norske
kan delta aktivt i oppbygginga av de offentlige institusjoner der det er naturlig
får en reell opplevelse av respekt og trygghet for sine egne verdier
blir involvert og settes i sentrum i saker som angår dem både lokalt, regionalt
og nasjonalt

4. Kirke  på vårt sted: Det er avgjørende at det fortsatt kan være kirke i alle
lokalsamfunn, med kirkebygg, gudstjenesteliv og tilbud om kirkelige handlinger i
alle livets faser. Dette krever en fortsatt offentlig kirkefinansiering, både til
bygninger og til ansatte.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Sør-Hålogaland Bispedømmeråd

Type  høringsinstans

El Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q 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:
Overordnede prinsipper for tros- og livssynspolitikken:  Religions- og livssynsfrihet

- Ingen må hindres i å velge bestemte livssyn
- Ingen må tvinges til bestemte religions- el. livssyn

Staten må:
- se på religionsutøvelse som verdifullt
- legge til rette for at tro og livssyn kan fremtre også i det offentlige rom
- aktivt støtte utøvelse av tro og livssyn gjennom lovgivning og offentlige bevilgninger.

Tros- og livssynssamfunn må få frihet til å drive sin virksomhet i tråd med sin egenart og
innenfor statens lover

2. Den norske kirke som statskirke:

x Bør fortsette 6 stemmer
Fl Bør avvikles 2 stemmer
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Presiseringer:
- Flertallet støtter modell 1 i Gjønnesutvalget, men ønsker ytterligere reformer innenfor

statskirkeordningen
- Mindretallet støtter modell 2 i Gjønnesutvalget. Mindretallet mener at dette også kan

være en variant av en statskirkemodell.
Overordnet prinsipp for fremtidig relasjonen blir mellom Dnk og staten, er at folk ikke skal
oppleve at de "mister kirken sin".

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
xfl Grunnloven 6 stemmer
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 2 stemmer

Fl Lov om trossamfunn

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

Presiseringer:
De som mener Dnk bør være forankret i:

- grunnloven: mener at flere av dagens lover bør endres, jfr. Gjønnesutvalgets modell I
- egen kirkelov vedtatt av Stortinget: mener at kirkeloven må være forankret i en

grunnlovsbestemmelse



4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

Gjennom  medlemsavgift

0 Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
x0 Offentlig  finansiering uten medlemsavgift 8 stemmer
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Presiseringer:
Uavhengig av formell tilknytning mellom stat og kirke, må finansieringen fortsatt sikre en
bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen landsdekkende folkekirke.
Bispedømmerådet går inn for off. finansiering uten medlemsavgift:
Dåpen må være grunnlaget for medlemskap i Dnk, og ikke medlemsavgift.
Former for offentlige finansieringen kan være som livssynsavgift:

- "skjult" som i dag gjennom den ordinære beskatningen
- synlig gjennom skatteseddelen

Selv om Dnk i dag ikke har noen ordning med medlemsavgift, tar likevel mange av kirkens
medlemmer et stort økonomisk ansvar. Det samles på frivillig basis inn betydelige beløp til
diakoni, undervisning og misjon. Dersom kirkens virksomhet lokalt skal finansieres gjennom
medlemsavgift, tror vi dette vil svekke mye annet verdifullt arbeid.

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

x[] Valgordningene bør være som i dag 4 stemmer  (5 med leders dobbeltstemme)
0 Øke  bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer 4 stemmer
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Presiseringer:
Bispedømmerådet går inn for at valgordningene bør være som i dag:
Dåpen må fortsatt være grunnlaget for medlemskap og stemmerett.
Men det er behov for demokratiske forbedringer gjennom tiltak for å øke valgdeltakelsen til
menighetsrådsvalg
Menighetsrådet bør være basis for valg til andre råd og utvalg i kirken, herunder fellesråd,
evt. prostiråd og bispedømmeråd/Kirkemøte.
Uavhengig av tilknytningsform mellom stat og kirke, bør kirken fortsatt være forpliktet til å

0

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
0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
x[] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 7 stemmer

0 Det humanistiske verdigrunnlaget



Fl At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke 1 stemme
Fl Vet ikke  I ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

x0 Den  lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd )  8 stemmer
0 Kommunen

0 Vet ikke  I ønsker ikke å svare

Presiseringer:
Bispedømmerådet går inn for at den lokale kirke bør ha ansvaret:

- Det er stor tilfredshet med kirkelige organers forvaltning av gravferdsordningen
- Mange steder er det fortsatt slik at gravlunden/kirkegården ligger i tilknytning til

kirken
Mange steder er stillingsstørrelsene til kirketjenerne små, slik at det er hensiktsmessig
at de kobles sammen med stillingsstørrelser til kirkegårds/gravlundsarbeidere
Der det er hensiktsmessig kan det inngås avtale mellom fellesråd og kommune om at
kommunene skal ha ansvaret
NB: Det er viktig å etablere ordninger som både administrativt og praktisk reelt
ivaretar hensynet til mennesker som ønsker en gravferd i tråd med andre livssyn og
religioner, herunder at det er gravlunder/deler av gravlunder som ikke er vigslet

8. Hvem bor  eie og  forvalte kirkebyggene?

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

Presiseringer:
Bispedømmerådet går inn for at den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunen ha det
økonomiske ansvaret:

- Staten bør etablere særskilte tilskuddsordninger for fredede og verneverdige kirker
- Fredede og verneverdige kirker som tas ut av kirkelig bruk, bør overtas av staten og

således ikke belaste sognene.
- Om det blir endrede relasjoner mellom staten og kirken, må Opplysningsvesentes fond

i sin helhet overføres til Dnk. Det er dessuten viktig at fondet fra nå av og frem til
avgjørelse i spr. om relasjonen mellom staten og Dnk, ikke tappes for grunnkapital.


