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Vedlegg.

Høringsuttalelse , NOU 2006: 2, Staten og Den norske kirke:

Utfyllende kommentarer.
Hoeggen menighetsråd , Nidaros bispedømme.

Vedtatt på møte 27/9 2006.
Punkt 2 og 3. Lovforankring.

Hoeggen menighetsråd (HØ)

mener på prinsipielt grunnlag at det bør være kirkelig valgte, og ikke

politisk valgte organer, gjennom Kongen i statsråd, som skal være øverste myndighet i trossamfunnet

Den norske kirke (DnK). Samtidig ønsker vi at den spesielle posisjonen DnK har som folkekirke, også
historisk og kulturelt, skal bli ivaretatt. HØ går på dette grunnlaget inn for å avvikle statskirken i
dagens form, men at DnK fortsatt skal bli gitt en særlig tilknytning til staten. Vi støtter derfor utvalgets

flertallsforslag om en lovforankret folkekirke, forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. For å
sikre stabilitet mener vi at denne kirkeloven skal være hjemlet i Grunnloven. (Se også punkt 6.)
Punkt 4. Finansiering.

HØ går inn for at DnK finansieres ved offentlige bevilgninger, men rådet har ikke tatt stilling til
hvorvidt disse bevilgningene delvis kan dekkes inn gjennom en obligatorisk livssynsavgift.
Hel eller delvis finansiering gjennom medlemsavgift vil innebære at dåpen ikke blir eneste grunnlag for
medlemskap i DnK. Det kom i diskusjonen frem synspunkter på dette som en uheldig konsekvens

av en slik finansieringsordning.
Punkt 5. Valgordninger og demokrati.
DnK har i dag soknet som den grunnleggende enhet, og HØ ønsker at dette prinsippet skal
videreføres. HØ mener på dette grunnlag at valgordningene må videreføres som i dag, men at det må

arbeides med å øke valgdeltakelsen innenfor dagens ordninger.
Punkt 6. Grunnloven.
HØ mener at uavhengig av tilknytningsform mellom staten og DnK er en spesifisering av statens

verdiforankring så sentral at den må inkluderes i Grunnloven. HØ ønsker
derfor at paragraf 2 skal gi en verdimessig forankring for den norske stat, ut over å slå fast
tros- og livssynsfriheten. Vi mener derimot at en grunnlovshjemmel for en kirkelov for DnK som en

lovforankret folkekirke kan bli lagt til en ny grunnlovsparagraf, i tråd med utvalgets flertallsforslag.
Punkt 7. Gravferdsforvaltningen.
Det må i utgangspunktet være et offentlig ansvar å sikre alle, uavhengig av livssyn, en verdig gravferd i

tråd med egne tradisjoner, noe som taler for at kommunen, som en livssynsnøytral instans, har ansvaret
for gravferdsforvaltningen. Samtidig har menighetsråd og kirkelige fellesråd lang erfaring som
gravferdsforvaltere, og det er viktig å understreke at dette er en oppgave som krever spesiell
kompetanse, og er mer enn en rent teknisk jobb. Ved vigsling av deler av kirkegårdene, vil hensynet til
ulike tros- og livssynssamfunn bli ivaretatt. Selv om statskirkeordningen avvikles i dagens form, vil en
lovforankret folkekirke innebære at staten ser på DnK som forvalter av viktige samfunnsoppgaver, og
gravferdsforvaltningen er i en slik modell en naturlig oppgave staten kan pålegge DnK. HØ går på
denne bakgrunn enstemmig inn for at den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) skal ha

ansvaret for gravferdsforvaltningen.
Punkt 8. Kirkebygg.
HØ

mener at den lokale kirken må eie kirkebyggene, som i dag. På grunnlag av høringssvarene i

punkt 2 og 4, kan valget mellom alternativ 1 og 2 i punkt 8 tolkes som et spørsmål om hvorvidt
kirkebygg skal finansieres og forvaltes via sentrale bevilgninger, eller om bevilgningene skal
kanaliseres via kommunebudsjettene. Den lange tradisjonen for at lokalmiljøet bygger og forvalter
kirkebygg, og at kommunen kjenner de lokale forholdene, er argumenter for kommunal finansiering.
På den annen side vil sentrale bevilgninger gjøre prioritering av kirkebygging uavhengig av ulikheter i
kommuneøkonomi. Det kom i diskusjonen frem synspunkter som støtter alternativ 1, i tolkningen

offentlig, sentralt kanalisert finansiering, i tråd med svaret i punkt 4. Men siden alternativ 1 også kan
tolkes som en finansieringsmodell som i større grad samsvarer med en organisering som en selvstendig
folkekirke under Lov om trossamfunn, fant vi etter en samlet vurdering at alternativ 2 er mest dekkende
for rådets syn.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Hoeggen menighetsråd
Type høringsinstans:

f Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesrådibispedømmeråd
Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunnutenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjoninnenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
fl Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
- Staten skal drive en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, både politisk og økonomisk.
- Staten skal sikre likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn.

2. Den norske kirke som statskirke:
0 Bør fortsette
® Bør avvikles, i dagens form, men forankres i egen kirkel o v vedtatt
Stortinget,
og hjemlet i Grunnloven
(enstemmig)
Vet
ikke
/
ønsker
ikke
å
svare
fl
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
[]
®
[]
[]

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget, hjemlet i Grunnloven (enstemmig)
Lov om trossamfunn
Vet ikke /'ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansieringuten medlemsavgift
(enstemmig)
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

av

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
® Valgordningenebør være som 'i dag
(enstemmig)
Q Øke brukenav direktevalg til kirkens besluttendeorganer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Se vedlegg.

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)
Q Ingen tillegg
Q De politiske prinsippersom statsforfatningenbygger på; så som demokrati, rettstatenog
menneskerettighetene
Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
(enstemmig)
Q Det humanistiskeverdigrunnlaget
Fl At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
- Vi ønsker §2 som verdimessig forankring for den norske stat.
- Vi slutter oss til utvalgets flertallsforslag om en ny grunnlovsparagraf, ref s. 182-183 i
NOU2006:2.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
% Den lokale kirke (menighetsrådeller kirkelig fellesråd)
F] Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

(enstemmig)

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske ansvaret
(enstemmig , se vedlegg)

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

