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Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke

Høringsinstans :  Kateketforeningen  -  Den norske kirkes undervisningsforbund

Type  høringsinstans:
Annen privat instans

1. Hvilke  overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Tros- og livssynspolitikken må hvile på følgende prinsipp:
a) Rett til opplæring til egen tro.
b) Rett til fri religions-utøvlse.

2. Den norske kirke som statskirke:
- Bør avvikles

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
- Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

4. Hvordan bør Dnk finansieres?
- Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

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

- Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer (snaut flertall i høringen)

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør stå i § 2 i Grunnloven...
- Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
- At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
- Den lokale kirke
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8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
- Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunene bør ha det økonomiske

ansvaret.

Tilleggskommentar til høringen som helhet:
Vi takker og muligheten til å avgi uttalelse i høringen som angår Den norske kirkes
tilknytning til Staten.

Vi tror at det er mulig å få til en ny kirkeordning og en ny kirkelov som ivaretar Den
norske kirke som folkekirke, selv om de formelle båndene til Staten kuttes. Men det er
viktig for oss at den kan forankres i Grunnloven slik at den menige kvinne og mann ikke
opplever at Kirken blir tatt fra dem.

Dersom høringsuttalelsene samlet viser at det ikke er et klart flertall for fortsatt statskirke
eller for avvikling av statskirken, ønsker vi at det ikke fremmes noen proposisjon om dette
til Stortinget nå. Vi ønsker heller at det kan jobbes med reformer i Kirken som det er gjort
de siste årene.

Oslo, 27.11.06

Reidar Kavlie-Borge
Generalsekretær

Side 2 av 2

Adresse:  Telefon :  Telefax :  www.kateket.no Bankgiro :  Foretaksnummer:

Rådhusgata 1-3 23 08 16  20 23  08 16 01 E-post :  dnkk@kateket .no 6034.05.38202  NO 971 272 880 MVA

0151 OSLO


