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I forbindelse med høring NOU 2006 :2 Staten og Den norske kirke
Norges Kristelige Studentforbund (heretter Forbundet) har fulgt debatten rundt forholdet mellom stat
og kirke med interesse. I en så viktig sak som dette er det viktig å få anledning til å uttale seg mer i

dybden av problematikken. Vi har valgt å legge ved et mer utfyllende høringssvar for å supplere
høringsskjemaet. Føringene i dette høringssvaret ble debattert i Forbundets høyeste organ,
Landsmøtet, under sitt årlige møte på Haugtun i Aust-Torpa, 12.-15.oktober 2006, og vedtatt av
Landsstyrets AU 29.november 2006.
I vår organisasjon går debatten langs de samme aksene som også andre høringsinstanser har vektlagt;
forholdet mellom det prinsipielle og det pragmatiske, m.a.o. mellom hvorvidt man skal vektlegge de
prinsipielle utfordringene i forbindelse til Den norske kirkes tilknytning til staten - eller om man vil
vektlegge å se på om relasjonen mellom stat og kirke tross alt fungerer på en god måte. Det er også i
stor grad en debatt om forholdet mellom majoritet og minoritet - og om hvordan dette forholdet
fungerer på en best mulig måte. Forbundet er ikke formelt tilknyttet Den norske kirke. Vi har og vil
også i fremtiden ha en helt spesiell tilknytning til Den norske kirke, da våre prester stort sett er
evangelisk-lutherske, og mange av våre medlemmene er engasjert i Den norske kirke.
Forbundet ønsker en progressiv kirke. Vi er opptatt av å sikre at Den norske kirke for fremtiden har
biskoper som stiller seg positive til homofile prester i partnerskap. Forbundet forventer en høy og
tydelig profil for det sosialetiske engasjementet i Den norske kirke.
Forbundet er sterkt engasjert i religionsdialog, og vi ønsker ikke at statskirkeordningen skal være et et

hinder for fremtidig arbeid med religionsdialog. Forbundet jobber stadig med problemstillinger knyttet
til om menneskerettigheter

kan settes til side til fordel for trosfriheten. Vi er engstelige for at

diskriminering skjer under dekke av trosfriheten. Den norske kirke må være ledende til å gi rom og
stemme til alle mennesker, uansett kjønn, alder og legning. Forbundets formålsparagraf er å jobbe for
fred, rettferdighet, og likestilling. Det ønsker vi også skal gjelde i Den norske kirke.
Forbundet er som nasjonal organisasjon opptatt av at det garanteres en landsdekkende kirke, med like

tilbud for alle, uavhengig av hvor man bor i landet. Demokratiet i Den norske kirke fungerer fortsatt
ikke godt nok. I dag er demokratiunderskuddet i Den norske kirke skremmende stort.
Forbundet er bekymret over snevre nominasjonsprosesser til for eksempel bispedømmeråd og andre
kirkelige organer, og at mye makt i Den norske kirke utøves i udemokratiske og lite representative
utvalg. Uavhengig av forholdet mellom stat og kirke vil Forbundet jobbe for at Den norske kirke

oppleves som en folkekirke, der dåpen er eneste kriterium for å ha innflytelse. I dag sikres de
demokratiske strukturene gjennom lovverket, og vi mener at den videre prosessen må garantere dette
også i fremtiden. Forbundet ønsker et studentperspektiv i forhold til dagens regler og retten til å få
stemme ved valg i den menigheten man går i, og ikke være avhengig av folkeregistrert adresse. Dette

må det gjøres noe med. Ungdomsdeltakelse i alle kirkelige råd, gjerne fra konfirmasjonsalder av, er en
nødvendighet. Forbundet flykter at Den norske kirkes offisielle meninger og standpunkter blir formet

av et fåtall av dens medlemmer. Vårt overordnede fokus ligger på demokrati og likestilling i Den
norske kirke, og vi ønsker at dette sikres og utvikles uavhengig av relasjonen mellom stat og kirke.

Vi ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet.

Vennlig hilsen

armes Bakkevig

leder

,k

11'\ ati, F"
)

Tone M

• Falch

generalsti etær

Norges Kristelige Studentforbund* Universitetsgaten 20 • NO-0162Oslo -Tel.: +47224050809
Fax: +4722405081
post@forbundet.no • www.forbundet.no • Giro: 8200.42.82643.Org. no.: NO 964 848 017

d

Norges, .
Kr , li
Stu en
gd
, ,
Navn på høringsinstans : Norges Kristelige Studentforbund
T pe høringsinstans
D Kommune
D Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
D Prost/biskop
D Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Ø Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
D Annen offentlig instans
D Annen privat instans
i. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:
Livssynspolitikken må anerkjenne borgernes rett til fri religionsutøvelse, dette i henhold til
Norges lover. Dette for at demokrati og likestilling skal ivaretas i det norske samfunnet.
Staten må gripe inn der hvor individets menneskerettigheter krenkes.

2. Den norske kirke som statskirke:
D Bør fortsette
0 Bør avvikles
D Vet ikke / ønsker ikke å svare
3 . I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
D
II
D
D

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

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
D Gjennom medlemsavgift
D Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
D Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
DxOffentlig finansiering uten medlemsavgift
D Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
D Valgordningene bør være som i dag
DxØe bruken av direkte valg til kirkens besluttende
D Vet ikke / ønsker ikke å svare

organer

Eventuelle andre ordninger:
Bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer bør lovfestes i Kirkeloven.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles , hva bor i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Gnumnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
El Ingen tillegg
D De politiske

prinsipper som statsforfatningen

bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
D Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
D Det humanistiske verdigrunnlaget
D At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
D Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
Anerkjenne de ulike religioners og livssyns historiske og aktuelle betydning for og bidrag til
det norske samfunn, og individets rett til å etterleve sin overbevisning.

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
DxDen lokale kirke (menighetsråd
D Kommunen
D Vet ikke / ønsker ikke å svare

eller kirkelig fellesråd)

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
D Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
lJ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
D
unen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
D Vet ikke / ønsker ikke å svare
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