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Staten og Den norske kirke.
Høringsuttalelse

Den Norske Israelsmisjon
Notbergs Plass 4, 0166 OSLO
Telefon: 22 98 85 00
Faks: 22 11 42 01

Kontonr: 3000.15.24425
Org.nr: N0970167978 MVA

www.israetsmisjonen.no
post@israelsmisjonen.no

Den Norske Israelsmisjons landsstyre takker for invitasjonen og muligheten til å formidle
synspunkt på det fremtidige forholdet mellom Staten og Den norske kirke. Vi ønsker å avgi
følgende uttalelse:

Type  høringsinstans.

Den Norske Israelsmisjon er en frivillig luthersk organisasjon med nær tilknytning til Den
norske kirke. Vi har et tre-delt formål.

å vekke til ansvar for det jødiske folk
å vise det jødiske folk kristen nestekjærlighet
å forkynne evangeliet for det jødiske folk

Vi baserer vårt arbeid på individuelle gaver og støtte gjennom egen møtevirksomhet og
menighetsbidrag fra Den norske kirkes menigheter.

Vi utfører vårt oppdrag i Norge gjennom forkynnelse, undervisning og informasjonsarbeid
med Den norske kirke som en av våre viktigste samarbeidspartnere, og støtter også sammen
med mange norske menigheter lokale kristne menigheter og institusjoner i Israel, De
palestinske områdene og Øst-Europa.

1. Overordnede prinsipper for tros -  og livssynspolitikken

1.1. Den Norske Israelsmisjon mener at ethvert tros- og livssynssamfunn må ha indre
selvstendighet i saker som angår tros- og livssyn, herunder fastsettelse av lære,
kriterier for medlemskap, kirkeordning, valgordninger og ansettelsespraksis.

1.2. Den Norske Israelsmisjon finner det problematisk med politisk innflytelse over et
tros- eller livssynssamfunns beslutninger i de spørsmål som er nevnt ovenfor, uten at
tros- eller livssynssamfunnet selv uttrykker ønske om slik innflytelse eller styring

1.3. Den Norske Israelsmisjon mener at alle tros- og livssynssamfunn bør ha samme
samfunnsmessige rammevilkår, og at ingen derfor bør forskjellsbehandles når det
gjelder økonomiske tilskudd eller øvrige rammevilkår .

2. Den norske kirke som statskirke

2.1. Den  Norske Israelsmisjon er mer opptatt av kirkens innhold enn dens  ytre  struktur.
Det viktigste  for oss er derfor at kirken gis frihet og selvstendighet til å forkynne og
lære i samsvar med kirkens trosgrunnlag  (Skrift og bekjennelse)

2.2. Vi  vil ikke uttrykke noe offisielt syn på hvilke strukturelle forbindelser det i fremtiden
bør være mellom staten og kirken.



3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret

Den norske kirke bør i fremtiden ikke være hjemlet i Grunnloven. (Jfr. vårt svar til
hovedspørsmål 1) Ut over dette vil ikke Den Norske Israelsmisjon uttrykke noe spesielt
syn.

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

4.1. Den norske kirke bør sikres finansiering til kirkebygg, lønns- og driftsmidler i et
samspill mellom statlige og kommunale midler. Det bør tilstrebes likt
beregningsgrunnlag for tilskudd til Den norske kirke og andre trossamfunn, basert på
medlemskap

4.2. Den norske kirke bør gis frihet til å finne tilleggsfinansiering gjennom andre kilder
4.3. Frivillige kristne organisasjoner innen Den norske kirke bør sikres gode økonomiske

rammevilkår. Vi vil advare mot at Den norske kirkes økonomiske grunnlag baseres på
ordninger som vil virke konkurrerende til de frivillige organisasjonenes finansiering,
blant annet medlemsavgift og personlig givertjeneste

5. Valgordningene

Den Norske Israelsmisjon vil understreke nødvendigheten av at tros- og livssynssamfunn
gis frihet til selv å fastsette sin egen valgordning, jfr. 1.1. Ut over dette vil vi ikke uttrykke
noe offisielt syn.

6. Grunnlovens  §2 og prinsippet om religionsfrihet.

Selv om statskirkeordningen oppheves og tros- og livssynssamfunnene gjøres likeverdige
i forhold til staten, innebærer dette ikke en verdinøytral stat. Den Norske Israelsmisjon
mener det er viktig at Grunnloven fastholder statens verdigrunnlag der en både tar hensyn
til vår historiske arv og den fremtid vi ønsker å bygge landet på. Vi foreslår at Grunnloven
både fastholder prinsippet om religionsfrihet slik dette blant annet kommer til uttrykk i
FNs menneskerettighetserklæring, og samtidig fastholder de jødisk-kristne og
humanistiske verdier som nasjonens verdigrunnlag.

7. Gravferdsforvaltningen

Den Norske  Israelsmisjon  vil ikke uttrykke et offisielt syn i dette  spørsmålet.

8. Forvaltning  av kirkebygg

Den Norske  Israelsmisjon  vil ikke uttrykke et offisielt syn i dette  spørsmålet.

Oslo, 27.11.2006

olf G. ertmann
Generalsekretær


