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Høringsuttalelse  - NOU 2006 :2 Staten og Den
norske kirke

Viser til høringsnotat fra Kultur- og kirkedepartementet av 24.04.06.

Saken har vært til bred behandling i Norges Bygdekvinnelag (NBK).

NBK utarbeidet en studieplan på høringsdokumentet. Denne ble sendt til alle lokallaga i
organisasjonen - i alt 570 lag.
I tillegg til at flere studiegrupper har sendt inn sine synspunkter på saken har også mange av
lokallaga og flere fylkeslag gitt sine innspill til høringsdokumentet.

Det er på denne bakgrunn styret i NBK, på vegne av 16 000 medlemmer, gir sin uttalelse i
saken.

Det er en nesten entydig oppfatning om at en ønsker å videreføre den grunnlovfestede
statskirkeordningen som en har i dag. Den norske kirken skal vær en åpen og inkluderende
folkekirke der alle er likeverdige medlemmer.
Et stort flertall av det norske folk ca 85% er tilknyttet Den norske kirke i dag. Det betyr at en
må ha en levende folkekirke der storparten av det norske folk kan føle tilhørighet. Det er
naturlig at denne kirken står i en særstilling i lovgivningen..

Når det gjelder spørsmålet om ansvaret for gravferdsforvaltningen er organisasjonen delt på
midten i dette spørsmålet. For mange er dette et klart kommunalt ansvar ikke minst av
hensyn til det religiøse mangfoldet. Andre mener at i en grunnlovsforankret statskirke er det
naturlig at kirken har ansvaret for gravferdsforvaltningen slik som i dag..
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Når det gjelder finansieringen av kirken ønsker NBK at den fortsatt skal ivaretas av
kommunen men at staten må sterkere inn. Det må overføres mer penger til kommunene slik at
kirkebyggene blir ivaretatt på en verdig måte.

Viser ellers til vedlagte svar på høringsspørsmålene.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Norges Bygdekvinnelag

Type  høringsinstans

0 Kommune
Fl Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Q Annen offentlig instans
XQ Annen privat instans

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

Svar: Fri religionsutøvelse. Grunnprinsippene som slås fast i FNs
menneskerettighetserklæring og den europeiske menneskerettighetskommisjon.
Religiøs tilknytning påvirker tanker, følelser og adferd i betydelig grad. Det er viktig at de
som er med og styrer har en bevisst holdning til hvilke verdier samfunnet skal framelske og
hvordan en gjør det.

2. Den norske kirke som statskirke:

XQ Bør fortsette
0 Bør avvikles
Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

XL] Grunnloven
fl Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Fl Lov om trossamfunn
Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

0 Gjennom  medlemsavgift
0 Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
XL] Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

0 Valgordningene  bør være som i dag
XD Øke  bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger: Det er et ønske om at valgene legges til rette slik at flere
engasjerer seg som for eksempel i tilknytning til kommunevalg.

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)

n Ingen tillegg
XD De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger  på; så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
XD Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske  verdigrunnlaget
Xfl At  Den norske kirke er en  evangelisk-luthersk kirke
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

fl Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
XD Kommunen

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

o Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
XQ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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